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“Hersey Kontrol Altında”

SEC 200 Metal
Kapı Dedektörü



SECUDA SEC200 Metal Kapı Dedektörü

Secuda SEC 200 Metal Üst Arama Dedektörü, insanların üzerinde yer alan metal eşyaları tesit ederek olası tehlikeli durumları 
engellemek için kullanılmaktadır. Güvenliği istisnasız %100’e çıkaran kapı dedektörür, aynı anda hem sesli hem de ışıklı olarak 
uyarılar verebilir. 7/24 hiç duraksamadan güvenli bir şekilde çalışabilecek şekilde imal edilen SEC 200, hassasiyeti arttırıldığında 
ataç, madeni para, kemer tokası gibi cisimlerin dahi algılayabilmektedir. İstenirsede düşük yoğunluklu metallerde uyarı verme-

mesi için hassasiyet ayarı düşürülebilir. Böylece silah, bıçak gibi daha büyük ve yüksek yoğunluklu metallere uyarılar verip, daha 
küçük metallere uyarı vermeden geçişleri yönetir.

6 tane bölgesel Zone ve her zone için ayrı ayrı 99 tane toplamdada 594  tane ayarlanabilir hassasiyet seviyesi olup geçiş yapan 
kişinin üzerindeki metalin, vucudun hangi seviyesinde olduğunu ışıklı ledleri ile bildirir.

Alarm istatistiklerini 
ve kişileri sayma Alarm gücü göstergesi

Şifre koruma

Her algılama bölgesi 99

ayarlanabilir hassasiyet 

seviyesine sahiptir

İnsan vücuduna zararsızdır 

Mikro işlemci

Kendi tanıyıcılığını

programlama

6 Algılama Bölgesi

Senkronize ışıklı ve sesli

LED alarm

Mükemmel parazit 

önleyici
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Teknik Özellikler

Havalimanları

Lojistik Sahalar

Eğitim Kurumları

Fabrikalar

Cezaevleri

İş Merkezleri

Stadyumlar

Rezidanslar

Askeri Alanlar

Alışveriş Merkezleri

Fuar Girişleri

Etkinlik AlanlarıKamu Kurumları

Polis Merkezleri

Oteller

Kullanım Alanları

Teknik Çizim Ön-Arka Görüntü

Bölge Sayısı (ZONE)

Koruma Standardı

Güvenlik Standardı

Mikroişlemci Teknolojisi

Dijital Sinyal Teknolojisi

Otomatik Tanımlama

Hassasiyet Ayarı

Ayar Koruma

Uyarı

Geçiş Takibi

Sağlık Uyumluluğu

Çalışma Koşulları

Ebat ve Ağırlık

6 Zone örtüşen algılama bölgesi. Metallerin yerini doğru tespit etmek için iletme ve alma odaklı

Kapalı alanlarda kullanılır.

GB 15210 Temel Güvenlik ve NILCJ-0601 Kişisel Güvenlik standartlarındadır.

Mikro-bilgisayar denetleyicisinin ürettiği elektromanyetik dalgalar ile doğru tarama ve sabit hassasiyet ayarları

Dijital sinyal işlem filtre sistemleri ile mükemmel anti-elektromanyetik parazit kapasitesine sahiptir.

Kızılötesi dağılımlı otomatik tanımlama özelliği ile etkili şekilde yanlışlıkları ve ihmali minimuma indirme.

6 algılama bölgesinin her biri için 0-99 arası Toplam: 594 tane ayarlanabilir hassasiyet seviyesi.

Sistem parametresi ve hassasiyeti yalnızca yöneticiler tarafından belirlenen doğru parolayı girerek değiştirilebilir.

Metal yaklaştığı zaman ayarlanabilir ses şiddeti ve ışıkla uyarı vererek metalin tam yerini tespit eder.

İçerisinden geçen kişi ve alarm sayısını ekranda gösterebilir.

Kalp pili taşıyanlara, hamilelere ve manyetik bantlara zarar vermez.

220V/110V AC, frekans 50/60Hz ve güç 35VA’dır.-20 derece +70 derece arası olup nem ≤ 95%’dir.

2200 x 880 x 470mm - 70 Kg
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