
WT2000 to handlowe oznaczenie bramki do 
wykrywania metali Pd-6500i, produkowanej przez 
firmę Garrett Metal Detectors, sygnowanej logo 
Astrophysics. Pd-6500i/WT2000 dzięki swojej 
niezwykłej precyzyjności świetnie identyfikuje 
żelazne oraz nie-żelazne bronie.

Wyposażony w procesor DSP (Digital Signal 
Processor), Pd-6500i/WT2000 oferuje większą 
wrażliwość, odporność na zakłócenia, identyfikację 
metali, stabilność działania oraz niezawodność. 

Ulepszony układ zwojów zapewnia wykrycie 
najmniejszych metali, niezależnie od ich ułożenia 
czy kształtu. Pd-6500i/WT2000 posiada kolumnę 
diod LED od wyjściowej strony bramki, które 
bezpośrednio wskazują nam, w którym rejonie 
skanowania wykryto zagrożenie. 

Pd-6500i/WT2000 jest również zaopatrzony 
w lampki z napisami „czekaj” lub „gotowy”, 
pomagające w poprawnym wykonaniu skanowania.
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• Zasilanie:

Dane ogólne

Warunki pracy

Zasilanie

Zdrowie i bezpieczeństwo

• Temperatura pracy:
• Wilgotność:

od - 20 ° C do +65 ° C
do 95% bez kondensacji

100 - 240V, 50/60 Hz, pobór mocy
5W - akumulatorowe - opcjonalne.
Podłączenie zasilania z lewej
i prawej strony detektora

• Wymiary wewn. (cm): 
• Wymiary zewn. (cm) : 
• Wymiary w transporcie (cm):
• Ciężar netto: 
• Ciężar z opakowaniem: 
• Konstrukcja:

58,4cm x 76 cm x 203 (dł. x szer. x wys.)
58,4cm x 88,9 cm x 221(dł. x szer. x wys.)
15,9cm x 90,1 cm x 232 (dł. x szer. x wys.)
64 kg 
74 kg
odporny na zarysowania laminat 
z aluminium

• Pd-6500i spełnia wymogi TSA obowiazujące na lotniskach w USA
   oraz ECAC, STAC, AENA, CJIAC i DTF na międzynarodowych lotniskach 
• Pd-6500i spełnia normy CE, FCC, CSA, IEC (certyfikat CB), 
   ICNIRP, oraz IEEE w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego
• Pd-6500i spełnia wszelkie międzynarodowe regulacje w zakresie
   bezpieczeństwa elektromagnetycznego
• Badania nie wykazały negatywnego wpływu u kobiet w ciąży
   oraz osób korzystających z aparatów medycznych
• Spełnia wymagania IP55 IEC.
         

Funkcje standardowe

Funkcje opcjonalne

• 21 programów wyświetlania obrazu
• Regulacja czułości (1-200) dla każdego programu
• 33 strefy detekcji wskazują położenie celu z prawej, lewej, 
   po środku, oraz od stóp do głowy
• Cyfrowe oraz analogowe filtrowanie w celu uniknięcia 
   zakłóceń zewnętrznych
• Alarm dźwiękowy i świetlny na obu panelach, oraz dźwiękowy 
   z możliwością regulacji
• Kontrola wyjścia, łatwość montażu i demontażu
• Procesor DSP (Digital Signal Processor)
• Wielofunkcyjny licznik osób przechodzących
• Światła sygnalizujące gotowość do skanowania
• Zabezpieczenie dostępu kluczem oraz hasłem
• Zestaw kontrolny w postaci wyświetlacza LCD, diod LED, 
   alarmów świetlnych oraz panelu kontrolnego

• Akumulatorowy pakiet zasilający
• Moduł zdalnej kontroli i analizy CMA (Control Monitor Analizer)
• Kabel przedłużający do 3m
• Zdalny pulpit kontrolny ze wskaźnikiem stref detekcji
• Zestaw mocujący do podłoża
• Wózek transportowy
• Element testowy (OTP) - broń
• Pilot zdalnego sterowania
• Element testowy (FTP) - nóż


