Garrett PD 6500i
GARRETT:

™

Model # 1168411 (Beige színű)
Model # 1168414 (szürke színű)

ágszerte vezető a biztonsági fémdetektorok és ellenőrző kapuk terén.

Továbbfejlesztett pontos helymeghatározás
A PD6500i iparvezető a pontos helymeghatározás és a céltárgy diszkrimináció terén. A maximális áteresztési sebességre lett kifejlesztve, biztonsági
kompromisszumok nélkül. A PD6500i a profik választása világszerte.

ÁGOK
- 33 érzékelési zóna a precíz azonosítás
érdekében több tárgy esetén is, fejtől talpig, a
test bal/középső/jobb oldalán.
- 20 normál program a sokoldalúságért.
- Nemzetközi biztonsági szabványok
A PD6500i megfelel a világ legnagyobb
szabványainak , beleértve a következő
nemzetközi reptereken használtakat:

Fejlett többszörös
céltárgy keresés
Az egyetlen U.S. és európai reptereken
elfogadott fémdetektor, amely jelzi, ha a
bal/közép/jobb oldalon, milyen magasságban helyezkedik el a céltárgy.

ÁSOK:
Reptereken
ító intézetekben
Arénákban
Nyilvános épületekben
Privát épületekben
Iskolákban
Speciális rendezvényeken
Kármegelőzésre
Nukleáris létesítményekben
Bíróságokon
Vállalati biztonságban
Történelmi helyeken

TSA

(U.S.
airports)

ECAC

(European
airports)

STAC

(French
airports)

(Spanish
airports)

CJIAC

(Japanese
airports)

DfT

(U.K.
airports)

- Irány számlálás négy beállítás a számláláshoz(előre, vissza, kivonás és két irányú).
- Kettős keresés: mindkét panel adókkal és
vevőkkel van ellátva, így a PD6500i két
fémkereső az egyben. Mindkét oldalról keres,
így kiváló az egyenletessége és teljesítménye.
- Szélessávú keresési technológia
segítségével kiváló céltárgy analízist ad vasat
tartalmazó és nem tartalmazó fegyverekre,
megnöveli az átbocsátási sebességet.
- Kiváló sokoldalúság: beállíások repterek,
bíróságok, fegyházak, iskolák, speciális rendezvények, tömegközlekedés, kármegelőzés
és számos más feladatra.
- Opcionális kiegészítők segítségével
hálózaton távirányítható, ellenőrizhető, csoportosan kezelhető.
- Megfelel az IP55 szabványnak: víz és idegen tárgy védelem.

álisan az új szürke
színben is rendelhető!

ÉNING
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.

TM

of Metal
Detection

PD 6500i
GARRETT:
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professzionális átmenő kapudetektor

ágszerte vezető a biztonsági fémdetektorok és ellenőrző kapuk terén.

A Garrett Metal Detectors világszerte vezető az átmenő kapu és
kézi detektor gyártásban, és tréningben. Az olimpiai játékoktól a
repterekig, a Garrettnek nagy tapasztalata, szakértelme van,
amellyel a leghatékonyabb biztonsági ellenőrző pontokat képes
előállítani, az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Legyen szó egy,
vagy akár száz egységről, a Garrett együtt dolgozik Önnel, a
létesítmény biztonságosabbá tételében.

Egyszerű összeállítás
A PD6500i moduláris felépítése lehetővé teszi a gyors és
egyszerű összerakást; a négy fő alkatrészt, nyolc
csavarral és három kábellel kell csupán összekötnie.

ontos helymeghatározási zónák
A Garrett többszörös céltárgy azonosítás 33 különálló
zónát jelez ki, precízen meghatározva a bal, jobb,
középső részeket, fejtől a talpig.

Be árati elzések
Hatékony forgalom áramlás, a jól látható, szem-magasságban lévő fényekkel, a nemzetközi "várj"
és "mehetsz"
szimbólumokkal a bajárati oldalon, mindkét panelen.

adlóhoz rögzíthetőség(opció)
A PD6500i-t a padlóhoz rögzítheti az opcionális ragasztó
kittel(ábra 1), amely a padló védelmére is használható az
egység áthelyezésekor.

Ábra 1
FENT: bejárati oldal - nemzetközi
jelzések

BALRA: minden csatlakozás, kábel és elektronika egy biztonságosan zárt fej részben található.

Model # 1168411 (Beige) or Model # 1168414 (Gray)
A PD6500i vezérlő egység az arra felhatalmazottak számára,
több szintű kóddal teszi lehetővé a használatot;
megváltoztathatja az olyan beállításokat, mint a program és az
érzékenység. Egy jelző hang jelentkezik 10 másodpercen belül,
amennyiben helytelen kódot írt be.
A PD6500i megtart minden beállítást áramszünet esetén, és
nincs szükség újrakalibrációra minden esetben, ha az egységet
kikapcsolja, majd újra vissza. Nincs szükség akkumulátorra a
memória működéséhez. Amennyiben az egység működik, egy
öntesztet hajt végre minden rendszeren folytonosan, minden hiba, vagy probléma azonnal megjelenik az LC kijelzőn.

zérlő egység
LC kijelző, riasztási fények, LED diagram és vezérlő
gombok, plusz minden kábelezés, csatlakozás, elektronika
egy egyszerű zárható fej feletti egységbe van zárva,
amellyel megszűnt a külső vezérlő egység és a kábelezés.

Többdimenziós tekercs
A PD6500i egy exklúzív többdimenziós tekerccsel van
ellátva, amely a nem kívánatos tárgyakat kiszűri, mint
például a fegyverek, kések, vagy más vékony henger alakú
fegyver; az elhelyezkedést tekintet nélkül hagyva.

és vizuális riasztás
Hallható hang és látható LED fények, ha céltárgyat talált.

ülönálló érzékelési zóna
A PD6500i exklúzív 33 érzékelési zónával rendelkezik, a teljes
felderítésért a bal/közép/jobb oldalán a testnek, fejtől a talpig.

ális jel processzor(DSP) alapú technológia
A DSP jobb érzékenységet, zaj immunitást, diszkriminációt, keresési
homogenitást és összességében értékesebb terméket eredményez.

FENT: (kijárati nézet) Több fegyver
kijelzése 33 érzékelési zónában.

Belső méretek

Külső méretek

Szállítás

Sz.: 30” (0.76 m)

Sz.: 35” (0.9 m)

Sz.: 35.5”

M.: 80” (2 m)

M.: 87” (2.2 m)

M.: 92” (2.3m)

Mélys.: 23” (0.58 m)

Mélys.: 23” (0.58 m) Mélys.: 6.5” (0.17 m)

Súly: 143 lbs. (64 kg)

Szállítási súly: 165 lbs. (74 kg)
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professzionális átmenő kapudetektor

ágszerte vezető a biztonsági fémdetektorok és ellenőrző kapuk terén.

ÉKOK (opcionális, a kapu nem tartalmazza)

SPECIFICATIONS
Működési hőmérséklet
-20°C -tól +65°C-ig; 95%-os nem kondenzáló páratartalomig.
Áramellátás
Teljesen automatikus 100-240 VAC, 50 vagy 60Hz, 55W;
sem újrakötésre, sem kapcsolásra nincs szükség. Az
áramellátás megfelel a UL, CSA, TUV és VDE előírásainak.
dő árásálló idegen tárgyak elleni édelem
Megfelel az IP 55, IEC szabványnak; erősített védelem az
IEC 529 szabványú burkolattal.
éltárgy helymeghatározási fények
Harminchárom (33) különálló zóna kerül kijelzésre két
független LED oszlopon a PD6500i kijárati oldalán.
Húsz(20) független program, az összes követelmény
kielégítésére, beleértve az ECAC követelményeket
minden európai reptérhez és a TSA követelmények az
U.S. repterekhez.
öbb egység és márka kompatibilitás
2,300 választható működési frekvencia és több csatorna
teszi lehetővé, hogy a PD6500i más, akár nem Garrett
detektorok közelében működjön.
ás
Fejlett analóg és digitális szűrés - beállítható működési
frekvencia - kiszűri a röntgengépek okozta hatásokat, a
rádió és más elektromos interferencia forrásokat.
ány számláló
A számláló rögzíti az átkelések számát, irányát, a riasztásokat valamint kiszámolja a riasztások százalékát. Négy
féle számlálási beállítás (előre, vissza, kivonás visszafelé,
és két irányú)
életlenszerű riasztás
Beállítható véletlenszerű riasztás a kiválasztott százalékban
(0-50%).
Riasztások
A hang és a hangerő beállítható. Világos LED jelzés.
ányító fények
Nemzetközi jelzések a bejáraton.
zabotázs-védelem
Minden beállítást kulccsal, és kétszintű kóddal véd. További
biztonságot ad a zárt vezérlő egység, amely a kábeleket és
csatlakozásokat védi az illetéktelenektől
zérlő kimenetek
Alacsony feszültségű AC vagy DC relék a külső riasztókhoz, és vezérlőkhöz.
Felépítés
Laminált karcálló felépítés. Kereső fej: nagy teherbírású
alumínium.
Garancia
24 hónap alkatrész és labor

A. Szünetmentes akkumulátor modul
—Tíz órányi használatot tesz lehetővé. Töltő

A

mellékelve (Model # 2225400) (Euro Model #
2225470)

ztali távvezérlő egység zóna
ki elzéssel—A PD6500i távvezérlésével
akár 50 láb távolságból. Opcionális távolságokhoz keresse a Garrettet. (Model #
2266400)

B

C

eszt tárgy
— Az FAA 3fegyver teszthez . (Model # 1600600)
apos teszt tárgy
—Kisebb
kés, vagy szike modellezésére (Model #
1620570)
e ehető kerekek—Levehető hordozó kerekek az egyszerű szállításért.
Állandó kerekek-Fixen rögzített
kerekek a gyors szállításhoz. (Model #
1169000)
F.
zérlő egység (CMA)—A CMA interfész 10baseT hálózattal és PC-vel
használható. Lehetővé teszi a valós idejű
monitorozást és diagnosztikát távirányításon keresztül. A belső memória rögzít minden változtatást, forgalmi adatot és
értékelést.

D

E

F

G

Öntapadó rögzítő kit—4 db-ot
tartalmaz. (Model # 1604100)
ábnyi összekötő kábel—Lehetővé teszi több PD6500i áramellátását egy
kábelen keresztül. (Model # 9431900)

H

Szabályozási információk
Az MS 3500 megfelel az elektromos biztonsági és
kompatibilitási előírásoknak: FCC, ICNIRP és IEEE;
áramellátás: UL, CSA, TUV és VDE szabványoknak. Az
MS 3500 megfelel az U.S. és nemzetközi elektromágneses
biztonság szabályozásainak. Egy kiterjedt kutatás nem
szolgál információval arról, hogy a Garrett termékei káros
hatással lennének a terhességre, az orvosi eszközökre(pl.
az elektromos szívritmus szabályozóra), vagy a mágneses
adathordozókra. Ennek ellenére az orvosok és az orvosi
eszközök gyártóinak előírásait kövesse a fémdetektorok
használatakor.
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