Garrett PD 6500i

®
Származási hely: USA

Megerősített "Pinpoint" Hajszálpontos Fémérzékelő Kapu
Többmárkás
kompatibilitás
Más márkájú felszerelések cseréje
nélkül is hozzáadható meglévő
ellenőrzőpontokhoz. Több csatorna
és 2,300 választható működési
frekvencia is elérhető.

 Fejlett szélessávú technológia

Széles frekvenciasávon vizsgál célpontokat a
pontosabb meghatározásért. Kiváló vas- és
nem vastartalmú észlelést biztosít. A fokozott
megkülönböztetés kevesebb téves riasztást és
nagyobb mértékű átvizsgálást garantál.

Optimális
Teljesítmény
Több mint 20 tudományosan
kifejlesztett
szabvány
programbeállítás,
megfelel
a
repterek, bíróságok, börtönök,
iskolák, létesítmények, különleges
események, a tömegközlekedés,
kármegelőzés,
és
más
alkalmazások
szükségleteinek.

 Még pontosabb pinpoint érzékelés
A versenyképes modellekhez képest négyszer
annyi érzékelőtekerccsel ellátott PD 6500i
egységes, precíz és hajszálpontos érzékelést
biztosít. A mindkét oldalon megtalálható
független zónajelző fények nem csak a kapun
áthaladó egy vagy több tárgy magasságát,
hanem azok bal, közép vagy jobboldali
elhelyezkedését is képesek azonosítani.

 Kétoldalas érzékelés

Egyedi
kétoldali
This unique bilateral
technologytechnológiájának
has
köszönhetően a panelek mindkét oldalán adóés vevőegységek találhatók, melyek lehetővé
teszik a kétoldali átvilágítást és egységes
érzékelést biztosítanak a kapu egészén, ami
egyben fokozottabb zajszűréssel és könnyebb
üzembehelyezéssel is jár (nem kell a kaput
forgatni más eszközök, például más
fémkeresők
vagy
röntgengépek
interferenciájának elkerülése végett).

Jelzőfények
Forgalomszabályozó, univerzális
“állj” és “mehet” jelzések a kapu
bejáratán.
Fejlett hálózat (választható)
Kezelje az átvilágítást egyesével
vagy csoportosan és hajtson
végre statisztikai analízist a
hálózaton
a
CMA
interfészmodullal. Az ellenőrök
táveléréssel is hozzáférhetnek a
vezérlőkhöz, fényjelzésekhez és a
statisztikához.
Irányalapú számláló
Négy beállítás
látogatószámláláshoz: csak oda,
csak vissza, visszafelé csökkenő és
kétirányú.

Kitűnő sokoldalúság

Menü alapú, számítógépet nem igénylő
funkcióválasztás, például a riasztás jelzése,
számolási mód vagy nyelvválasztás esetén.
A
felhasználó
által
programozható,
rendszerfrissítések engedélyezéséhez. Több
egység is üzemeltethető, akár egymástól 5 cm
távolságra is.

INemzetközi biztonsági szabványok

A PD 6500i megfelel a világ legmagasabb
vizsgálati tanúsítványainak, beleértve az
alábbi nemzetközi reptereket:

PD 6500i™
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Fémérzékelő kapuu
(a képen) szürke
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(U.S.
repterek)

(európai
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U.S. / NEMZETKÖZI
PN 1168414 / 1168424*

A PD 6500i VÁLASZTHATÓ kiegészítői a www.garrett.com weboldalon találhatók.

CJIAC

DfT

(U.K.
repterek)

**

Csalásbiztos

Minden beállítást billentyűzár és kétszintű
hozzáférési kód véd. Ezen felül szekrényzár
biztosítja további védelmet, meggátolja a
fizikai kábelekhez, csatlakozókhoz és
elektromos
rendszerekhez
történő
illetéktelen hozzáférést.

Könnyen Összeszerelhető
A PD 6500i moduláris kivitelezése biztosítja
a négy (4) részegység könnyű és egyszerű
összeszerelését mindössze nyolc (8) csavar
és három (3) belső összekötő kábel
felhasználásával.

Digitális Jelfeldolgozó (DSP)
alapú technológia

A DSP magasabb érzékenységet,
zajvédettséget, megkülönböztetést,
észlelési egységességet, és összeségében
jobb termékmegbízhatóságot biztosít.

Jogi Információ: A PD 6500i megfelel az elektromágneses biztonság amerikai és nemzetközileg előírt jogi követelményeinek. Átfogó kutatás nem talált arra utaló nyomokat, mely szerint
a Garrett termékek káros hatással lennének várandós nőkre, orvosi eszközökre (például pacemaker) vagy mágneses adathordozókra. Ettől függetlenül az orvosok és orvosi eszközgyártók
fémérzékelőkre előírt utasításai továbbra is betartandóak.
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Garrett PD 6500i ™

Megerősített "Pinpoint" Hajszálpontos Fémérzékelő kapu

Megfelel a világ legmagasabb vizsgálati tanúsítványainak
A Garrett PD 6500i piacvezető fémérzékelő
kapu, kiváló, hajszálpontos technológiával
és
páratlan
megkülönböztető
tulajdonságokkal. Ez a kapu már számos
eseményen tett tanúbizonyságot nagy
mennyiségű
embertömeg
hatékony
átengedéséről, mint például az olimpiai
játékokon, a 2010-es dél-afrikai világkupán
vagy a mexikói pánamerikai játékokon.

A PD 6500i-re esett a választás számos
nemzetközi reptér, hotel, kormányépület
és
fegyintézet
védelmének
a
biztosításakor is. Fejlett hálózatával és 33
érzékelési
zónás
hajszálpontos
bemérésével a PD 6500i világszerte
közkedvelt fémérzékelő kapu a biztonsági
szakemberek körében.

Szabványprogramok

Több mint 20 alkalmazható programmal

Érzékenység

200 különböző érzékenységi szintig

Érzékelési Zónák

33 független zóna

Felső Vezérlőegység

Minden elektronika—LCD, riasztófény,
LED sávdiagram, vezérlő érintőlapok—
integrált, a kilógó vezetékeket elkerülendő.

Bézs
U.S. / NEMZETKÖZI
PN 1168411 / 1168421*

Csalásbiztos Beállítások

Három biztonsági hozzáférési szint
Öndiagnosztikai Program Teljes és automata
Zónaérzékenység Növelés Hat helyen szabályozható
Akkumulátor (választható) 10 vagy 30 órás tartalékakku választható
Garancia

24 hónap, Korlátozott Alkatrész/Munkaerő

Kapu Belső Méret

Szélesség 30" (0.76 m)
Magasság 80" (2.03 m)
Mélység 23" (0.58 m)

Teljes Külső Méret

Szélesség 35" (0.90 m)
Magasság 87" (2.21 m)
Mélység 23" (0.58 m)

Szállítási Méret

Szélesség 35.5" (0.90 m)
Magasság 91.5" (2.32 m)
Mélység 6.25" (.16 m)

Szállítási Súly

165 lbs. (74 kg)

Hőmérséklet

Üzemi: -4º F (-20º C)-tól +149º F (65º C)-ig
Páratartalom 95%, le nem csapódó
Tárolási: -40º F (-40º C)-tól 158º F (70º C)-ig

U.S.A. / Nemzetközi

Leírás

1168414 / 1168424*

PD 6500i

30"

IP 55

Teljesítmény

Teljesen automata 100-240 VAC, 50 vagy 60 Hertz, 45
Watt; átkábelezés, kapcsolás, beállítás nem szükséges.

1168411 / 1168421*

PD 6500i

30"

IP 55

Bézs

1168418 / 1168425*

PD 6500i

30"

IP 65

Jogszabályi Információk

Megfelel a nemzetközi reptéri szabványoknak, mint a TSA,
ECAC, STAC, AENA, CJIAC, DFT. Megfelel további
szabványoknak és követelményeknek, mint a USMS,
NIJ-0601.02, NILECJ. Megfelel a CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE
Elektromos Biztonsági és Kompatibilitási Követelményeinek.

1168417 / 1168423*

PD 6500i

30"

IP 65

Szürke
Bézs

1168416 / 1168426*

PD 6500i

EZL†

IP 55

1168412 / 1168422*

PD 6500i

EZL

IP 55

1168432 / 1168427*

PD 6500i

32.5"**

IP 55/ IP 65 Szürke

1168433 / 1168429*

PD 6500i

32.5"**

IP 55/ IP 65

Vízhatlanság

Megfelel az IP 55, IP 65, IEC 529 nedvességi és idegen
anyag védelmi szabványnak

Kivitelezés

Vonzó, karc- és rongálásálló rétegek. Érzékelőfejek és
talp: strapabíró alumínium.

Vezérlő Kimenete

Szilárdtest kapcsolók (alacsonyfeszültségű egy vagy
váltóáram) a külső riasztók és vezérlőeszközök kezeléséhez.

Távvezérlés (választható)
Hálózat (választható)

Asztali Távvezérlés Zónajelzéssel és/vagy hálózati
úton CMA Interfészmodullal.
Kezeljen egy vagy több kaput és végezzen
statisztikai analízist az áteresztőképességükről

PD 6500i™
Fémérzékelő Kapu
Szín

†

Szürke

Szürke
Bézs
Bézs

Egyéb lehetőségek is rendelkezésre állnak.
** Euro-szabvány dugóval felszerelt.
† EZL—Szabvány 30" tér zónalámpákkal a be- és kimeneti oldalon
egyaránt, láthatóvá téve a riasztott tárgyat az operátor
számára helyzettől függetlenül.
** 32" ADA-kompatibilis átjáró

Riasztásjelzők /Véletlenszerű riasztás

33 zóna, szabályozható hangerőjű hangjelzés,
élénk LED kijelzők és távriasztók. Véletlenszerű
riasztás; állítható, 0 és 50 százalék közötti értékig.

A PD 6500i a USA SAFETY törvény értelmében
“belbiztonsági célokra Jóváhagyott Termék”.

Forgalmazza: Metector Kft. www.metector.hu

1.800.234.6151 (USA és Kanada)
1.972.494.6151
1881 W. State Street
Garland, TX 75042
Email: security@garrett.com
Származási hely: USA

