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Többzónás fémdetektoros kapu 

 
Származási ország: USA      

 

Optimális teljesítmény ★  

Több mint 15 alkalmazási program, az 
iskolák, repülőterek, speciális rendezvények, 

börtönök, bíróságok, létesítmények, 
tömegközlekedés, kármegelőzés és más 

alkalmazások igényeire tervezve. 
 

20-zónás precizitás ★  
Az MZ 6100 húsz zónája precízen 

lokalizál egyidejűleg egy vagy több tárgyat. 
 

Irányszámláló funkció ★  
Négyféle beállítás az áthaladások számlálására: 
csak  előre, csak visszafelé, visszafelé  haladók 

kivonása, illetve kétirányú számlálás. 

 

Opcionális vezetékes vagy vezeték 
nélküli kommunikáció★ 

Az áthaladókat egyénenként vagy 

★ Intuitív menü kialakítás 
A 32 karakteres menüleírások egyszerűen 
érthetőek (azaz nem kell zavaros kódokat vagy 
rövidítéseket észben tartani). 

★ Egyedi görgetősáv 
A beállítások értékének gyors módosítására. 

 

★ Továbbfejlesztett hozzáférés szabályozás 
Jogosulatlan hozzáféréseket megakadályozó detektor 
vezérlés 5 számjegyű alfa/numerikus rendszerrel, 
mely 60 millió kódkombinációval rendelkezik. További 
biztonsági intézkedések közé tartozik a 
programozható, billentyűzet-korlátozó kapcsoló, 
amely a zárható szekrényben található. 

 

★ Fényes LED jelzők 
A szemmagasságban elhelyezett zöld és piros 
lámpák és zónajelzők kiválóan láthatók, még 

közvetlen napfényben is. 

★ Auto-Scan funkció 
csoportosan kezeli, és statisztikai elemzést készít    

a hálózaton keresztül a CMA interfész modullal. 

Opcionális tartalék akkumulátor ★ 

Az MZ 6100 felméri az elektromágneses 
környezetet, és kiválasztja a zajszűrés optimális 
frekvenciáját.  

Két opció: belső 1,5 Ah  ★ Kiemelkedő változatosság 
                   lítium akkumulátor, körülbelül     

1 órányi vészhelyzeti tápellátást 
biztosítva, vagy a 14 Ah lítium akkumulátor, 

mely körülbelül 10 órányi üzemidőt tesz 

lehetővé. 

Fejlett szinkronizálás ★  

A fejlett áramköröknek 
köszönhetően a detektorok 
egymástól 5 cm távolságra 

telepíthetők. 
 

Választható nyelvek ★ 
Több mint 10 nyelv közül választhat. 

Helyszíni programozás a rendszerfrissítésekhez. 
Környezeti hatások, szél, eső és por ellen védett. 
Tartozékok teljes köre, mint például infravörös 
távirányító (az egyszerű beállításhoz) és 
görgőkészletek (az egység hordozhatósága 
érdekében). 

 

MZ 6100™ 

Átmenő fémdetektoros kapu 

Alkatrész sz. Modell/kifutó 
1171000     U.S. szabvány 30" 
1171010     Nemzetközi, szabvány 30" 
1171005      U.S. ADA-megfelelés, 32,5" modell 
1171015      Nemzetközi ADA-megfelelés, 32,5" 

 
 
 
 
Job oldalt: Több célpont egyidejűleg 

jeleníthető meg a fényes LED 
zóna indikátorok segítségével. 

 

Az MZ 6100 OPCIONÁLIS kiegészítőit megtekintheti a www.garrett.com oldalon. 
 

Jogosulatlan hozzáférés elleni védelem 
Az áramkörök és a vezetékek zárható 
panel mögött, biztonságban vannak. 
Minden beállítás kétszintű hozzáférési 
kóddal és billentyűzet hozzáférést 
korlátozó kapcsolóval védett. 

Egyszerű összeszerelés 
Az MZ 6100' moduláris kialakítása gyors és 
egyszerű összeállítást tesz lehetővé; a 
négy (4) elemet mindössze nyolc (8) 
csavarral és három (3) belső kábel 
csatlakoztatásával kell összeszerelni. 

Digitális Jel Processzor (DPS) alapú 

technológia 
A DSP nagyobb érzékenységet, 
zajvédelmet, diszkriminációt, egyenletes 
észlelést és jobb megbízhatóságot  
biztosít. 

 

Szabályozással kapcsolatos információk: Az MZ 6100 megfelel az U.S. és a nemzetközi elekromágneses biztonságra vonatkozó szabályozási követelményeknek. A széleskörű kutatás során nem találtak olyan adatot, 
mely szerint a Garrett termékek mellékhatást okoznának terhesség, orvosi eszközök (úgymint pacemaker) vagy mágneses adathordozók esetén. Ennek ellenére kövesse az orvosok és az orvosi eszközök gyártóinak 
fémdetektorokra vonatkozó előírásait. 
1555900 REV B, 2019. január  © 2019 Garrett Electronics, Inc. 

Az áthaladókat egyénenként vagy csoportosan 
kezeli, és statisztikai elemzést készít a 
hálózaton keresztül a CMA interfész modullal. 

http://www.garrett.com/


Garrett MZ 6100™
 

Többzónás fémdetektoros kapu 
Biztonság és teljesítmény, megengedhető áron 

 
A Garrett MZ 6100 fémdetektor kapu megnövelt teljesítményt és 

speciális programválasztékokat kínál az iskolák, stadionok, kormányzati 
épületek, tömegközlekedés, éjszakai klubok, börtönök, repülőterek, 
szórakozóhelyek, kármegelőzés megelőzés és különleges események 
különböző biztonsági követelményeinek kielégítésére.

  Ez a kedvező árú detektor fényes LED-es kijelzőt és egy zónajelző 
fény sort tartalmaz, amely a legerősebb napfényben is látható. Az MZ 
6100 iparágban vezetőnek számító teljesítményét az Auto Setup 
funkció, a 20 zóna és a jogosulatlan hozzáféréstől védő áramkör növeli. 
A kezelői beállítás egyszerű, köszönhetően az egység intuitív 
menürendszerének és a görgetősáv funkciónak. 

 
 

 

 
 

Sensitivity Up to 200 distinct sensitivity levels  
Többzónás átmenő fémdetektoros kapu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

for CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE. Additional certifications 

 

 
 

fej és támasz: ellenálló alumínium. 

Vezérlés kimenetek (opcionális) Modul kapcsolódás RS 485 kábelen keresztül NO/NC 
relé kontaktot biztosit 

Távvezérlés (opcionális) Asztali távvezérlő zónajelzővel és/vagy 
hálózaton a CMA interfész modullal. 

Hálózat (opcionális) Kezelje az átmenő forgalmat egyénenként vagy  
csoportban és készítsen róla statisztikai elemzéseket. 

Véletlen riasztás funkció 0-100 százalék között állítható. 

Zóna indikátor szett, B panel 1171700 
Mindkét panelen, a bejárati és kijárati oldalon is 

található áthaladást jelző fény és 

zónaindikátorok. Javasolt a gyári beszerelés. 

 
 

További átmenő fémdetektoros kapu kiegészítőkért keresse fel a garrett.com oldalt. 

 

 

1.800.234.6151 (USA és Kanada) 

1.972.494.6151 

1881 W. State Street 
Garland, TX 75042 

Email: security@garrett.com 

 

 

Származási ország: USA      

Szabvány programok  Több mint 15 alkalmazási programmal   MZ 6100™ 

Zónajelzők 20 zóna 

Fej feletti vezérlő egység Az összes elektronika integrált - LED, riasztófény, 
oszlop-diagram, vezérlő érintőpanelek -, a 
szabadon futó kábelek és a jogosulatlan 
hozzáférés kiküszöbölésére. 

Jogosulatlan hozzáférés 
megakadályozó 
beállítások 

Háromszintű hozzáférés szabályozás 

Öndiagnosztikai program Teljes és automatikus 

Zónaérzékenység 
fokozás 

20 függetlenül állítható emelés 

Akkumulátor csomagok 
(opcionális) 

1,5 Ah és 14 Ah lítium akkumulátor 

 modulok, jellemzően 1 vagy 

 10 órányi üzemidővel 

Garancia 24 hónap, korlátozott alkatrész/munka 

Átjáró belső mérete Szélesség 0,76 m 

 Magasság 2,03 m 

 Mélység 0,58 m 

Teljes külső méret Szélesség 0,90 m 

 Magasság 2,21 m 

 Mélység 0,58 m 

Szállítási méret Szélesség 0,90 m 

 Magasság 2,32 m Javasolt MZ 6100  kiegészítők: 
 Mélység 0,16 m 

Szállítási súly  68,5 kg  Termék megnevezése                                     Alkatrész sz. 

Hőmérsékletek Üzemi: -20º C -  + 60º C 
Lítium akkumulátor modul, 1,5 Ah 1171300 

Páratartalom : 95%-ig, nem kondenzáló 
Tárolás -40º C - 70º C 

Lítium akkumulátor modul, 14 Ah 

Relé modul 

1171400 

1171200 

Teljesítmény Teljesen automatikus 100 - 240 VAC, 50 vagy 60 Hertz, 40 
watt; nem szükséges újravezetékelés, kapcsolás vagy 
állítás 

Vezetékes CMA 1171500 
. Vezeték nélküli CMA 1171600 

Szabályozás információk Meets Electrical Safety and Compatibility Requirements IR távirányító 1169500 

 Asztali távvezérlő 1171100 

Időjárásállóság Megfelel az  IP 55, IP 65 (opcionális), IEC 529 szabványnak Görgőrendszer 1169101 
 
Kialakítás 

nedvesség, idegen anyag védelem tekintetében 

Vonzó, karcolás és rongálás ellenálló fólia.  Detektáló 

Ragasztós padlórögzítő szett 
Környezeti hatás elleni védelem (30" detektor) 

1604101 

1627030 

 

Érzékenység   Akár 200 érzékenységi szint 

Megfelel az elektromos biztonsági és összeférhetőségi előírásoknak, a 
CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP tanúsítványok szerint. További tanúsítások 
folyamatban. 

Teljesen automatikus 100 - 240 VAC, 50 vagy 60 Hertz, 40 watt; 
nem szükséges újravezetékezés, kapcsolás vagy állítás 

Forgalmazó 
Metector Kft. 
www.metector.hu 
Tel: 99/ 786935 

mailto:security@garrett.com

