
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PG615 مدل گیت فلزیاب دروازه ای
 

 کامالً ضد آب –فلزیاب دروازه ای 
 و حساسیت باال –زون قابل برنامه ریزی  45با 

  قابلیت تشخیص انواع فلزات آهنی با 

 غیر آهنی و آلیاژهای فلزی –

  با تشخیص بسیار باال و دقیق 

 با قابلیت کار در محیط های با نویز باال 

  نصب راحت و سریع 

  هر یک از زون ها قابلیت تنظیم حساسیت 

  قابل استفاده در محیط داخل و بیرون 

  کانال فرکانسی  100دارای 

  و بسیار قدرتمند و توانمند در تشخیص

 کوچکترین ذرات فلز 



 

 

 

 مشخصات فنی 

 

 

 

 تشخیص بسیار دقیق 

 غیر آهنی و انواع آلیاژهای فلزی –با قابلیت تشخیص انواع تهدیدات از جنس فلزات آهنی 

 با تشخیص دقیق و آنالیز تمامی بخش های بدن از کف پا تا انتهای سر در تشخیص انواع تهدیدات 

 این دستگاه با کارائی بسیار باال در تشخیص دقیق تهدیدات عمل میکند . 

استفاده شده در این دستگاه با تمایز بین تأثیرات انواع تهدیدات همراه نفر و اثرات فلزی تکنولوژی بسیار باالی 

 باالئی باشد. دارای تشخیص دقیق و  ، ثابت

 توانائی منحصربفرد و بسیار باال در تشخیص کوچک ترین فلزات همراه فرد .

 دارای قطعات مکانیکی و الکترونیکی بسیار بادوام و کیفیت باال 

 بدون نیاز به کالیبراسیون های دوره ای  و آشکارساز دقیق 

  با قابلیت تشخیص اشکاالت توسط سیستم و  تنظیم اتوماتیک در هنگام روشن شدن 

 ساله  10دارای پردازنده مرکزی دیجیتال با پایداری باال  و خدمات پس از فروش 

  300تا  1با امکان تنظیم حساسیت هر یک از زون ها از 

 زون قابل برنامه ریزی و کارائی بسیار باال  45و دارای 

   دولتی قابل استفاده در مراکز حساس  

  زندانها 

  فرودگاهها 

  مراکز ساخت طال و زیورآالت 

  تصویربرداری  –مراکز پزشکیMRI 

  گمرکات و پایانه های ورود و خروج کشور 

  مراکز صنعتی 

  و مراکز نظامی 



 

 غیر آهنی و آلیاژهای فلزی  –تشخیص دقیق انواع فلزات آهنی  قابلیتهای  کلی سیستم 

  نصف تیغ صورت تراشی تشخیص انواع تهدیدات از سالح تا 

 دارای باالترین حساسیت 

 با پایداری باال و مصون از کلیه تداخالت محیطی 

 دارای شمارنده دو طرفه 

 ولتاژ پائین   DCسیستم پایدار برقی با بهره گیری از یک مبدل 

 با سیستم استاندارد کنترل از راه دور مادون قرمز

 دارای قابلیت تشخیص خودکار اشکال توسط سیستم  مولفه های کیفی دستگاه 

 پایداری بسیار باال

 بدون نیاز به تنظیم های دوره ای 

 بدون نیاز به نگهداری دوره ای 

 با طراحی کامالً دیجیتال 

 با طراحی بسیار شکیل  زیبا و قدرتمند  پردازنده مرکز سیستم 

 اینچی با وضوح بسیار باال  7دارای صفحه نمایشگر 

ساحته شده از مواد پالستیکی با کیفیت باال و استیل ضد زنگ و کامالً ضد آب  

IP65 

دسترسی به پانل دستگاه از طریق کی برد و یا کنترل با سه سطح دسترسی و 

 پسورد 

 نمایشگرهای بصری  نمایشگرهای دستگاه

 دو ردیف نمایشگر نوری جهت تشخیص دقیق محل فلز همراه 

دیجیتال روی پانل دستگاه جهت تشحیص مقدار فلز در سطح سبز و نمایشگر 

 قرمز

 نوع آالرم هشداری   16دارای 

 سطح مختلف 20و دارای قابلیت تنظیم سطح صدا در 

 زون قابل برنامه ریزی  45و دارای 

 از طریق کنترل از راه دور  نحوه برنامه ریزی دستگاه 

 Tبا ترمینال نوع    Ethernet 10/100از درگاه 

   USBاز طریق پورت 

 مشخصات فنی



 و از طریق کی بورد دستگاه 

 با قدرت تشخیص در عبور سریع افراد   مزیتهای برتر دستگاه 

 جهت مکانهای بسیار پر ترافیک  

 متر بر ثانیه   15با قابلیت کارکرد و تشخیص دقیق تا 

 دارای سیستم  باطری شتیبان جهت کار در هنگام قطع برق 

 ولت ورودی 240تا   100منبع تغذیه   مشخصات کارکرد دستگاه 

 وات  15توان مصرفی  

      C ° 55+تا       C °20-    درجه حرارت کارکرد  

      C ° 60+تا       C °20-    درجه حرارت  نگهداری  

 در حالت غیرمیعان    %95تا   20رطوبت محیط  از 

 کیلوگرم  80وزن خالص    اندازه و مشخصات فیزیکی

 کیلوگرم 100وزن با بسته بندی  

 )ارتفاع(  میلیمتر  2210× )طول(  880× )قطر(  600اندازه دیواره بیرونی :  

 )ارتفاع(  میلیمتر  2010× )طول(  760× )قطر(  600اندازه دیواره داخلی :  

 بسته بندی فقط در یک کارتن 

 با قابلیت تشخیص اشکاالت دستگاه  نرم افزار هوشمند 

 قابلیت تطبیق اتوماتیک با محیط 

 بررسی دقیق محیط جهت نویزهای مختلف و تنظیم دستگاه در بهترین حالت

 نمایشگر ضربه جهت جلوگیری از هر نوع تشخیص اشتباه 

 عدم امکان ورود به سیستم بدون پسورد 

  300تا  0قابل تنظیم از  و ....   

 ساسیت باال  جهت تشخیص سکه و تنظیم در سه سطح ح

 پائین جهت تشخیص اشیاء فلزی و غیر فلزی بزرگ 

 متر بر ثانیه   5/0تا  3/0قابلیت تنظیم سرعت از  

 قابلیت تنظیم  کانال فرکانسی دستگاه جهت حذف نویزهای محیطی 
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