O Detector de Metais MettusDX foi desenvolvido
com alta capacidade de discriminação, é extremamente
indicado em inspeções que buscam armas de fogo e ao
mesmo tempo necessitam discriminar objetos de uso
pessoal. A sua utilização é recomendada em bancos,
tribunais, ginásios de esporte, casas noturnas,
danceterias ou outras aplicações em que seja
necessário garantir a segurança sem dificultar o acesso
das pessoas. O modelo também se destaca em outros
requisitos como: alta imunidade a interferências
externas, estabilidade operacional em ambientes
difíceis, funcionalidade ininterrupta e baixo índice de
manutenção. Formado por um único módulo, favorece,
em uma eventualidade, uma fácil manutenção a um
baixo custo.
Além disso, possui também a versão MettusDXC,
formado por antenas cilíndricas que otimizam espaço.
Com alta resistência e excelente acabamento, livre de
cantos ou pontas angulosas que possam causar danos
em pessoas.

POSSUI ALTA IMUNIDADE
A INTERFERÊNCIAS EXTERNAS
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Especificações Técnicas
- 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).

REVESTIMENTO PARA
AMBIENTES EXTERNOS

ACABAMENTO DA BASE

Opcionais

Ilustrações e informações técnicas sujeitas à alteração sem aviso prévio.

- Revestimento para uso em ambientes externos, com grau de proteção IP64.
- Estrutura em aço carbono.
- No-break.
- Programação local ou remota com possibilidade de conexão à rede.
- Software MettusNET para monitoramento e programação remota.
- Contador de passagens por sensores óticos com cálculo estatístico.
- Controle remoto de programação.
- Rodízios para fácil deslocamento.

CONTROLE REMOTO
DE PROGRAMAÇÃO

