PSEC
Porta Eclusa

Porta de segurança Eclusa com Detector de Metais, desenvolvida para
suprir necessidades de proteção em ambientes com acesso único ou com
área útil limitada. Indicada para instituições nanceiras, empresas, casas
lotéricas e comércio em geral que possuam baixo uxo de pessoas e ao
mesmo tempo necessitem de controle em seu acesso. Projetada com
sistema de travamento das portas exclusivo e com um sistema de controle
eletrônico e ciente, torna o conjunto inviolável, garantindo alta
segurança ao estabelecimento. Este equipamento é construido com
materias de alta qualidade e com excelente acabamento, pode ser
fornecido com diferentes opções de detectores de metais, o qual ca
discretamente embutido em sua estrutura.

1460mm

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

790mm
1140mm

Altura interna: 2000 - 2100mm
Altura externa: 2150 - 2250mm

Indicação de detecção por zona através da barra de led’s,
facilitando e agilizando o trabalho do vigilante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Estrutura de sustentação em aço com pintura eletrostática.
- Sistema de travamento por solenóide com redutor de impacto.
-.Sistema de intertravamento das portas com duplo controle de
abertura e fechamento, não permitindo que as duas portas abram
ao mesmo tempo, a abertura de uma depende do total travamento
da outra.
- Controle de fechamento por sistema hidráulico.
- Travamento noturno mecânico com acesso interno e externo.
- Sinaleira com LED de aviso de travamento.
- Sistema de auto-teste ao ligar.
- Aviso sonoro e luminoso na falta de energia elétrica e detecção de
metais.

MODELOS:
MettusDX/8s
Detector de metais modelo MettusDX/8s,
sistema multi-zonas com 8 (oito) zonas de
detecção, ajuste de sensibilidade independente
por zona e com barra luminosa lateral
indicadora da posição do objeto detectado.
MettusDX/4s
Detector de metais modelo MettusDX/4s,
sistema multi-zonas com 4 (quatro) zonas de
detecção, ajuste de sensibilidade independente
por zona e com barra luminosa lateral
indicadora da posição do objeto detectado.
MettusDXC
Detector de metais modelo MettusDXC,
sistema com apenas uma zona de detecção.

- Aviso luminoso de porta travada.
- Alimentação elétrica com seleção de voltagem automática de 100 à
240Vca - 50/60Hz.

OPCIONAIS:

- No-break integrado com autonomia de 10 horas.

- Interface de comunicação remota.
- Controle remoto wireless para programação.

METTUS NET
O software MettusNET é uma solução auxiliar
para conﬁgurar parâmetros e visualização de
todos os eventos armazenados no detector de
metais Detronix. O MettusNET possui uma
interface de fácil interação entre software e
usuário e é compatível com qualquer sistema
operacional Windows.

BENEFÍCIOS:

CARACTERÍSTICAS:

Esta interface de comunicação tem a função de conectar a uma porta
giratória localizada em qualquer lugar do pais, monitorando e conﬁgurando
o equipamento a distância via internet, podendo modiﬁcar os parâmetros
de conﬁguração, frequência, sensibilidada, receber relatórios e veriﬁcar
instantaneamente eventos de detecção e controle de passagem de pessoas.

-.Monitoramento e conﬁguração da porta através de
conexão por cabo serial, internet e via bluetooth;
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-.Leitura e gravação de parâmetros da porta;
-.Relatório de eventos ocorridos na porta.

