
   
Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotek Plaza/Bağcılar/İstanbul

info@perkotek.comwww.perkotek.com 0 850 811 8000

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

“Hersey Kontrol Altında”

SEC 850 Metal Kapı Dedektörü



SECUDA SEC850 Metal Kapı Dedektörü

Alarm istatistiklerini 
ve kişileri sayma Alarm gücü göstergesi

Şifre koruma

Her algılama bölgesi 255

ayarlanabilir hassasiyet 

seviyesine sahiptir.

İnsan vücuduna zararsızdır. 

Mikro işlemci

Kendi tanıyıcılığını

programlama

33 Algılama Bölgesi

Senkronize ışıklı ve sesli

LED alarm

Mükemmel parazit 

önleyici

Tüm fonksiyonel işlemleri 
ayrıca uzaktan kumanda ile 
yapılabilmektedir.
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SECUDA SEC S850 kapı tipi metal üst arama dedektörü ile kişilerin üzerinde yer alan metal eşyalar kolay ve hızlı şekilde tespit 
edilebilir. Uluslararası güvenlik standartlarına uygun olup Kalp pili taşıyanlara, hamile kadınlara, disketlere, rulo film ve video 
kasetlere zarar vermez. Suya ve ateşe karşı dayanıklıdır. 0-255 hassasiyet seviyesi, her algılama alanında bağımsız olarak ayarla-
nabilir ve ayrıca genel hassasiyet de ayarlanabilmektedir. 33 zone örtüşen algılama bölgesi metallerin yerini doğru tespit etmek 
için iletme ve alma odaklıdır.Toplam 1.530 tane ayarlanabilir hassasiyet seviyesine sahiptir.  

Güvenlik görevlisi, metal nesnenin taşındığı yerin sağ, orta yada soldamı ve hangi yükseklikte olduğunu yanan alarm ledleri ile 
anlayabilir. Birden fazla silah taşınıyorsa, her birinin yerini ayrı gösterir. Tarama hızı, doğruluğu ve güvenliği tümüyle artırılmıştır. 
Alarm gösterge paneli algılanan bir nesnenin boyutunu ve harici girişim gücünü gösteren 6 segmentli sinyal gücü çubuğu grafiği 
içerir. Yüksek hızlı dijital sinyal işleme özelliğine sahip çok sayıda bağımsız sensörü birleştirir.

Şifre korumalı ayarlar menüsü ve kilitli enerji kapağına sahiptir. Cihaz kendi kendini kalibre edederek en uygun norma ulaşabilir. 
Birden fazla dedektör yan yana olarak çalıştırılacaksa, her birinin farklı frekansta çalıştırılmasını sağlayan ince ayarlara sahiptir. 
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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

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

Suya ve ateşe karşı dayanıklıdır.

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 0-255 arası Toplam: 1.530 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 660mm - 80 Kg

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
800 mm
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660 mm

Teknik Çizim Ön-Arka Görüntü


