Agilidade na revista de bolsas e mochilas.

Detecta Bag TSI
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O Detecta Bag TSI é um equipamento desenvolvido para facilitar na revista de bolsas e
mochilas em ambiente onde existam grandes aglomerações de pessoas. Detecta metais
e não-ferrososos.
CARACTERISTICAS:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Possui sinalização sonora e luminosa para identificação
da detecção.

Configurações do sistema

Luminoso Azul: Passagem de bagagem;
Luminoso Verde: Passagem com objetos não ferroso;
Luminoso Vermelho: Passagem com objeto ferroso;
Luminoso Amarelo: Passagem com ambos objetos.
Recomendado para os seguintes ambientes: Escolas,
faculdades, tribunais, departamentos públicos, bancos,
indústrias, comércio, etc;
Nível de segurança: Alto;

Sensibilidade: 250 níveis individuais para metais
ferrosos e não-ferrosos;
Senha de acesso: Alfanumérica para 4 operadores e 1
técnico;
Data e Hora;
Bargraph ativo na tela;
Alarme sonoro: Volume, tipo e tempo;
Canais de frequência: 10;
Memória de programas: 20 com ajuste sensibilidade;
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol;
Filtros digitais: Velocidade e frequência;

Senha de acesso: 4 operadores e 1 técnico;

Digital microprocessado;

Barras de LEDS: Toda extensão do sensor TX;

Sistema Four Connect: Possibilita a execução
várias tarefas ao mesmo tempo: Exemplo: Ajustar
sensibilidade e continuar detectando;

Dimensões padrão:

Frequência operação múltipla 1KHz a 10KHz.

Altura Total 1020 mm;
Largura Total 550 mm;
Passagem 400 mm;
Peso líquido produto: ± 25 Kg;
Peso bruto: ± 26 Kg.

Estrutura:
MDF melamínico - Aço – Alumínio - PVC;
Pintura eletrostática;
Base de fixação IP 65 polímero nylon;
Alimentação: 90VCA a 240VCA Nominal Fonte Chaveada;
Consumo 30W;
Cabo de força tomada padrão NBR 14136;
Eletrônica;
Placas PCI fibra vidro;
Componentes SMD;
Gabinete Modular.
Sorteador:
0% a 100% para ser utilizado para materiais
não metálicos em revistas;
Auto diagnose;
Monitora operação Detector.
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