Garrett SuperWand

™

Model # 1165800

GARRETT: világszerte vezető a biztonsági fémdetektorok és ellenőrző kapuk terén.

Forradalmian új kézi fémkereső detektor

A SuperWand egyedülálló 360 fokos, egyenletes eloszlású érzékelési mezővel,
valamint a fegyverek és más fémtárgyak felderítéséhez kiváló helymeghatározással rendelkezik. Az amerikai repterektől a sporteseményekig, a SuperWand kézi
fémdetektor a megfelelő választás napjaink biztonsági felderítésében.

JELLEMZŐK
• Optimális érzékenység, automatikus újrahangolással - soha nincs szüksége beállításra.
• AKiváló érzékenység minden vasat tartalmazó/nem
tartalmazó tárgyra és acél fegyverre, vagy
csempészárúra.

ALKALMAZÁSOK
Reptereken
Javító intézetekben
Nyilvános/privát
épületekben
Iskolákban
Speciális feladatokra
Veszteség megelőzésre
Nukleáris
létesítményekben
Szállítmányozásban
Terminálokon
Bíróságokon
Az ipari biztonságban
Történelmi
nevezetésségeknél

• A hosszúkás profillal 360 fokos keresési
lefedettséget ér el, valamint a kereső végével pontos
és egyszerű helymeghatározásra képes, a fejtől a
lábakig.
• Kényelmes és egyszerűen használható egyetlen
nyomógomb és három LED jelzés.
• Tisztán hallható vagy néma/vibráló LED riasztó
jelzés.
• Robusztus öntött felépítés, amely magába foglalja
a szerkezetileg elkülönített tekercset, a fokozott
ütésállóság érdekében.
• A nagy, 9.5"-os keresési szélesség minimálisra
csökkenti a hibalehetőségek számát.
• Ergonómikus kialakítású fogantyú, amely komfortosan passzol minden kézhez.
• Könnyen le/feltehető akkumulátor fedél.
• 9V-os elemről(tartozék) működtethető.
• A bekapcsoló gomb és a LED-ek elhelyezése jól
hozzáférhető és könnyen látható.

TRÉNING

www.
garrett.com

A Garrett Metal Detectors az egyetlen olyan gyártó,
amely haladó tréninget biztosít a fémkeresésben,
és az ellenőrző kapuk használatában. Most az
iparvezető gyártó, szakértő csapatától tanulhat.
Keresse fel a Garrett Akadémiát.
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Kézi fémdetektor

GARRETT: világszerte vezető a biztonsági fémdetektorok és ellenőrző kapuk terén.

SPECIFIKÁCIÓ
Működési hőmérséklet
-35º F (-37º C) -- 158º F (70ºC)

Ergonómikus
markolat

Páratartalom
95%-os nem kondenzáló

3-állású
Alacsony
kapcsoló: Zöld:
BE,
készenlét töltöttség
KI,NÉMA

Piros:
riasztás

360º keresési terület, pontos
helymeghatározással

Működési frekvencia
95 kHz
Audio Frekvencia
2 kHz
Akkumulátor fedél

Hangolás
Automatikus
Jelzések
Néma / vibráló
Hangjelzések
LED kijelzés:
Zöld: Bekapcsolva
Borostyán: Alacsony töltöttség
Piros: RIASZTÁS jelzés
Vezérlés
3-állású kapcsoló
Be (hangszóró / LED fények)
Ki
Be (vibráló / LED fények)
Akkumulátor
Normál 9V-os elemmel több mint 80 óra normál
működés. Az opcionális NiMH újratölthető
akkumulátorral több mint 20 óra minden 12 órás
újratöltés után.
Méretek
Szélesség:
Vastagság:
Hosszúság:
Súly:

3.25”
1.25”
19”
18.6 oz

(8.3 cm)
(3.2 cm)
(48.3 cm)
(527 g)

Garancia
Korlátozott, 24 hónapos alkatrész és labor

ACCESSORIES
A. Újratölthető akku szet - tartalmaz két (2)
környezetbarát cadmium mentes NiMH akkumulátort
és egy töltőt
110V (Model # 1612000)
220V (Model # 1612100)

A

B. Öv-tartó - tartós ballisztikus anyagból készült, amely
a derékszíjra fűzhető, vagy az autóban rögzíthető.
(Model # 1620300)

B
C. Biztonsági termékek video - részletek és
funkciók, használati tippek, hasznos keresési
technikák. A DVD tartalmazza a SuperWand kézi
detektor videóit, a THD taktikai detektor és a PD
6500i kapudetektor videóit is.
DVD (nem látszik) (Model # 1678600)

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
A THD megfelel a CE és egyéb nemzetközi szabványoknak az
elektromágneses biztonság és kompatibilitás terén. Kiterjedt kutatás nem
talált arra információt, amely arra utalna, hogy a Garrett termékek káros
hatással lenne a terhességre, vagy az orvosi eszközökre(pl. szívritmusszabályzókra), vagy mágneses adathordozókra. Ennek ellenére kövesse
az orvosa, vagy az orvosi eszközök gyártóinak előírásait.
1552900 REV. D • Revised: October 2007 • © 2007 Garrett Electronics, Inc.

Metector Kft. Monostorapáti Petőfi u. 85 Telefon: +36 87/435-063 Web: www. metector.hu E-mail:info@metector.hu

www.garrett.com • Safety. Security. Peace of Mind.™

