
BRAMOWY WYKRYWACZ METALI ELEKTRON-BDM-33

PRZEZNACZENIE

Najnowszej generacji bramowy wykrywacz 
metali  z systemem 
cyfrowej obróbki sygnału gwarantujący 
wysoki poziom detekcji i stabilność pracy. 
Swoje zastosowanie znajdzie we wszystkich 
miejscach użyteczności publicznej: lotniska, 
przejścia graniczne, dworce kolejowe i 
autobusowe. Precyzyjnie wykryje zabronione 
elementy metalowe w instytucjach, tj: sądy, 
areszty śledcze, posterunki policji, zakłady 
karne. Zapewni pełną kontroli ruchu i ochrony 
w centrach handlowych, muzeach, stadionach, 
galeriach, centrach kultury, szpitalach, klubach 
nocnych, teatrach, szkołach itp.

ELEKTRON-BDM-33

 Napięcie zasilania: 230V AC, 60Hz
 Pobór energii: 15W
 Waga brutto: 70 kg
 Temperatura pracy: od 0°C do +40°C
 Wilgotność otoczenia pracy: 20 do 95% (bez kondensacji)
 30 stopni regulacji czułości
 Standard: GB15210-2003, CE
 Wymiar wewnętrzny: 2000 mm (H) x 700 mm (W) x 500 mm (D)
 Wymiar zewnętrzny: 2220 mm (H) x810 mm (W) x 600 mm (D)










PARAMETRY

POMIAR TEMPERATURY CZUJNIK POMIARU TEMPERATURY



SPECYFIKACJA

 Strefy: 33 nakładające się strefy
 Dwukierunkowy licznik o wysokiej precyzji
 Czytelny 7-calowy wyświetlacz LCD
 Menu w języku polskim
 Wysoka czułość oraz odporność na zakłócenia zewnętrzne 
 Alarm dźwiękowy i LED: Dwustronny wskaźnik LED szybko wskazuje, gdzie znajduje się metal
 Regulowana czułość - każda strefa wykrywania ma 300 poziomów czułości. Ustawiony rozmiar metalu, 

   pozwala wykluczyć monety, klucze, biżuterię, klamrę paska itp.
 30 zaprogramowanych programów dla aplikacji bezpieczeństwa
 Technologia DSP: technologia cyfrowego przetwarzania sygnałów i doskonała zdolność 

   przeciwzakłóceniowa
 Zakres głośności alarmu od poziomu 1 do 20
 Dźwięki alarmu: 16 różnych dźwięków do wyboru
 Wykrywanie prędkości: do 100 osób / min.
 Funkcja przeciwzakłóceniowa, wykorzystująca zaawansowany interaktywny nadawanie i odbiór w celu 

   uniknięcia zakłóceń
 Ochrona hasłem - czułość i parametry programowania mogą być zmieniane tylko przez osobę 

   upoważnioną z prawidłowym hasłem. Ma to na celu uniknięcie niewłaściwej obsługi
 Bramowy wykrywacz metalu jest w pełni bezpieczny dla osób z rozrusznikiem serca, kobiet w ciąży
 Łatwy w instalacji - system ma zintegrowaną konstrukcję
 Akumulator litowy: podtrzymanie zasilania przez 4-8 godzin (opcja).
 Funkcja ustawienia miejsca pracy - istnieje 30 różnych opcji (m.in. areszt, centrum handlowe, sąd, szkoła). 

   Użytkownik może wybrać dokładne miejsce, a następnie dostosować czułość, aby uzyskać najlepsze 
   ustawienie dopasowania.
 Funkcja pomiaru temperatury ciała


























