
  

BRAMOWY WYKRYWACZ 

METALI 

- -  
 

 
 

 
 

Ustronna 14 
89-606 Charzykowy 

wykrywaczemetali@onet.eu 
elektron@metaldetektor.pl +48 608 34 34 34 

 
 

mailto:wykrywaczemetali@onet.eu


 

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. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE  
 

• Napięcie zasilania: 100-230VAC, 50/60Hz  
• Pobór energii: <15W 
• Waga: 65 kg 
• Temperatura pracy: od -20°C do +50°C 
• 300 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) x 810 mm (W) x 600 mm (D) 

 

                                

 

 



 

FUNKCJE SYSTEMU  
 

• Czytelny i przejrzysty ekran LCD 7” 
• Menu w postaci ikon, przyjazny interfejs użytkownika menu w języku polskim i angielskim. 
• Zdalne sterowanie pilotem IR. 
• Najnowszej generacji system cyfrowej obróbki sygnału gwarantujący wysoki poziom 

detekcji i stabilność pracy. 
• Automatyczne zliczanie osób przechodzących, zapis alarmów w pamięci. 
• Detekcja od 1-33 stref kontrolnych. Niezależnie z lewej i prawej strony. 
• Tematyczne poziomu czułości: pozwala wykluczyć drobne monety, biżuterię, klucze, czy 

klamrę paska od spodni. 
• Sygnał alarmu: 16 tonów dźwięku (do wyboru). 
• Świetlny alarm LED: Po obu stronach kolumnowy LED dla każdej strefy określające 

dokładne znalezienie elementu metalowego. 
• Technologia DSP: technologia cyfrowego przetwarzania sygnału i doskonała ochrona przed 

zakłóceniami. 
• 30 zaprogramowanych programów do aplikacji bezpieczeństwa. 
• Funkcja przeciwzakłóceniowa, wykorzystująca zaawansowane interaktywne nadawanie i 

odbieranie w celu uniknięcia zakłóceń. 
• Menu zabezpieczone hasłem, tylko dla osób uprawnionych. 
• Zintegrowana i modułowa budowa wykrywacza metali pozwala na szybki montaż i 

demontaż. 
• Regulowana prędkość osób przechodzących: do 100 osób/min. 
• Funkcja kalendarza: czas rzeczywisty rok, miesiąc, data, godzina, minuta, sekunda. 

 
Bramowy wykrywacz metalu jest w pełni bezpieczny. Niegroźny dla osób z rozrusznikiem serca, 
kobiet w ciąży, magnetycznych nośników informacji, dyskietek, taśm nagrywających, itd. 
 
Ten model posiada podwyższoną czułość dla metali diamagnetycznych takich jak aluminium czy 
miedź itp. 
 

 


