
O detector de metais Mettus DXC foi elaborado com 

alto padrão de qualidade e tecnologia de ponta, 

destacando-se dentre os equipamentos da mesma 

categoria. Tem atributos favoráveis a comercialização 

devido à tecnologia aplicada e ao baixo custo. Produto 

desenvolvido dentro das normas internacionais, 

garantindo total segurança aos usuários.

Aparelho microprocessado com programação 

avançada disponibilizando funções com ajustes digitais 

de diversos parâmetros, garantindo elevadas 

uniformidade e discriminação de detecção, aliadas de 

uma excelente imunidade a ruídos. Este detector foi 

desenvolvido priorizando a detecção de armas de fogo 

de todos os calibres, mas também pode ser empregado 

para evitar evasão de materiais.

A simplicidade do equipamento, formado por um 

único módulo, favorece, em uma eventualidade, uma 

fácil manutenção a um baixo custo. Estrutura de alta 

resistência com excelente acabamento, livre de cantos 

ou pontas angulosas que possam causar danos em 

pessoas.

www.detron ix .com.br

POSSUI ALTA IMUNIDADE

 A INTERFERÊNCIAS EXTERNAS

dXCdXCdXC

Rua Emílio Fonini, 545 - Cinquentenário
Caxias do Sul - RS - CEP 95012-617

54 3225.7500



Il
u

st
ra

çõ
e
s 

e
 i
n

fo
rm

a
çõ

e
s 

té
cn

ic
a
s 

su
je

it
a
s 

à
 a

lt
e
ra

çã
o

 s
e
m

 a
vi

so
 p

ré
vi

o
.

- Tecnologia digital com eletrônica microprocessada e memória não volátil.

- Aviso de detecção luminoso e sonoro com ajustes de volume, tom e duração.

- Uniformidade de detecção em toda a área interna do portal.

- Detecta metais magnéticos e não magnéticos com discriminador ajustável.

- Excelente distinção entre objetos de uso pessoal e armas.

- Comando de programação protegido por 2 senhas de 6 dígitos.

- Possibilidade de comunicação com PC para programação remota.

- Três idiomas de programação: Português, inglês e espanhol.

- Sensibilidade com 100 níveis de programação.

- Bargraph de intensidade de detecção ativo na tela.

- Possui 20 canais de operação, possibilitando a instalação de mais de um .

aparelho no mesmo ambiente.

- Sistema de auto-ajuste por amostragem do objeto.

- Sistema de monitoramento de falha e sistema anti-sabotagem.

- Contador de detecções.

- Alta imunidade a interferências eletromagnéticas externas.

- Alimentação elétrica de 100 à 240Vca - 50/60Hz; 30VA.

- Temperatura de operação de -10°C a +60°C.

- Umidade de 0 a 95% sem condensação.

- Saída auxiliar com contatos NA/NF.

- Painel de controle integrado com:

      - Display de cristal líquido com backlight (2 linhas e 16 colunas).

      - Buzzer emissor de aviso sonoro de detecção.

      - Led indicador de ligado.

      - Led’s indicadores de  detecção.

      - Indicador de massa metálica ativo no display (LCD).

Opcionais

- No-break.

- Programação local ou remota com possibilidade de conexão à rede.

- Contador de passagens por sensores óticos com cálculo estatístico. 

- Controle remoto de programação.

- Rodízios para fácil deslocamento.

Especificações Técnicas

TETO DE AÇO INOX

ACABAMENTO DA BASE

CONTROLE REMOTO
DE PROGRAMAÇÃO


