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Mezinárodní bezpečností normy 
PD 6500i má nejvíce světových 
certifikátů. Doporučen všemi 
následujícími mezinárodními 
letišťi

Pokročilá skenovací technologie

Neproniknutelný
Všechny nastavení jsou uzamčeny klíčem a 
dvoustupňovým kódovým zabezpečením. 
Navíc jsou konektory, kabeláž a elektronika 
zabezpečeny klíčem, který zabraňuje 
nepovolenému vniknutí do schránky.

Jednoduché zprovoznění 
Jednoduchý design PD 6500i  dovoluje 
rychlé zprovoznění. Skládá se ze 4 dílů 
za použití 8 šroubů a tří kabelových 
zapojení.

DSP 
DSP poskytuje větší citlivost, imunitu vůči 
rušení, diskriminaci, rovnoměrnou 
detekci a všeobecnou spolehlivost.

doplňkové příslušenství pro PD 6500i můžete najít na www.garrett.cz
* EU model

informace o způsobilosti:  Splňuje CE certifikát a další mezinárodní standardy pro elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečí. Rozsáhlý 
výzkum neobjevil žádný důkaz negativního dopadu produktů Garrett na těhotné ženy, zdravotnické pomůcky (kardiostimulátor) nebo 
magnetická záznamová média. Nicméně, doporučujeme dodržovat příslušná zdravotní nařízení a doporučení. .

Univerzálnost
Menu i v českém jazyce !!, ve kterém lze 
nastavit vlastnosti zařízení jako: citlivost, 
způsob počítání a ostatní, bez nutnosti 
použití počítače. Zařízení je 
naprogramováno tak, aby bylo možné 
systém aktualizovat. Několik jednotek 
může být nainstalováno vedle sebe s 
minimálním rozestupem 5cm.

 Pokročilá širokopásmová technologie
 Skenuje cíle všemi frekvencemi najednou, tedy lépe 

a přesněji analyzuje  cíl. Nabízí skvělou identifikaci 
železných i neželezných cílů. Vylepšená diskriminace 
detekuje menší množství falešných poplachů a tím 
zkracuje dobu čekání na průchod.

 Přesnější dohledávání
PD 6500i má 4x více detekčních cívek a zón, 
než konkurenční modely. PD 6500i nabízí 
rovnoměrné skenování a přesné 
dohledávání cíle. Světelné indikační zóny na 
obou bočních panelech identifikují cíle 
nahoře, dole, nalevo, ve středu a vpravo při 
detekci jednoho nebo i několika cílů při 
průchodu branou.
 Oboustranná detekce

 Tato oboustranná technologie má vysílače a 
přijímače v každém postraním panelu s 
možností skenování procházejících osob z obou 
stran. Výsledkem je jednotná detekce při 
průchodu rámem. Dále nabízí bezkonkurenční 
potlačení rušení, což umožňuje jednoduší 
nastavení (už není nutné otáčet celou jednotku 
aby jste se vyhnuli všemu rušení od přístrojů, 
které jsou v blízkosti, jako například rentgen).

Nová brána může být připojena mezi stávající 
kontrolní stanoviště, a to bez potřeby náhrady 
stávajících skenovacích jednotek. Brána je 
vybavena 2300 kanály pro navolení optimální 
operační frekvence při eliminaci vnějších 
rušivých vlivů.

22 programů, vyrobených na míru 
pro potřeby leťišť, soudů, vězení, 
škol, budov, hromadných akcí, 
dopravy, prevence krádeží a 
dalších možností použití.

Symboly semaforu
"stůj" a "jdi" pro zachování 
rovnoměrného tempa při 
procházení branou.

Pokročilá práce se sítí (  volitelné) 
možnost nastavení průchodů 
individuálně nebo jako skupina a 
vyhotovení statistik přes síť s modulem 
CMA. Obsluha může na dálku ovládat 
nastavení, zobrazení alarmů a statistiky.

4 různé druhy nastavení počítání 
průchodů:  vpře, vzad, odčítání při 
průchodu zpět a obousměrné.

(obrázek) šedivá 

#1168424*

PD 6500i™
Průchozí detektor kovů

Velká kompatibilita

Optimalizovaná sestava

Počítadlo 



Garrett PD 6500i ™
Enhanced Pinpoint Walk-Through Metal Detector

1.800.234.6151 (USA a Canada)  
1.972.494.6151
1881 W. State Street 
Garland, TX 75042 
Email: security@garrett.com  

Vyrobeno v USA
TRACO INTERNATIONAL spol. s r.o., U vinných sklepů 7,Praha 9
obchod@garrett.cz, www.garrett.cz, tel. +420283891180

Základní programy 22 různých programů
Citlivost nastavitelných až 200  stupňů citlivosti
Zónové kontrolky 33 nezávislých zón
Splňuje IP55 standardy Krytí pro použití ve vnitřním prostředí a v prostředí 

vnějším s přístřeškem, při splnění všech podmínek.
Kontrolní jednotka elektronika—LCD, signalizační 

světla,  LED diody, ovládací panel
ochrana proti neoprávněným vstupům 3 stupně ochrany
diagnostický program    Kompletní a automatický

nastavitelná zónová citlivost nastavitelná ve všech zónách

Baterie (volitelné příslušenství) poskytuje 10 hodinovou zálohu

Záruka 24 měsíců
průchozí vnitřní velikost      Šířka  0.76 m 

Výška 2.03 m   
Hloubka 0.58 m

celková venkovní velikost Šířka 0.90 m
Výška 2.21 m
Hloubka 0.58 m

přepravní velikost Šířka 0.90 m
Výška 2.32 m
Hloubka 0.16 m

Přepravní váha 74 kg

Teploty Provozní: -20º C až 60º C
 Vlhkost do 95% nekondenzující 
uschování: -40º C do 70º C

Napájení plně funkční od 100 do 240 VAC, 50 nebo 60 Hertz, 
55 Watů;  bez potřeby zapínání a nastavování.

Předpisy Splňuje požadavky na TSA na US letištích, ECAC, STAC, 
AENA, CJIAC a DFT na mezinárodních letištích. Splňuje 
elektrické bezpečnostní požadavky a požadavky na 
kompatibilitu pro CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP a IEEE.

Voděodolný splňuje IP 55, IEC Standardy. Stupně krytí IEC 
529. *IP 

Konstrukce provedení IP65 je také k dispozici
Atraktivní, poškrábání a poškození odolný plast. 
Elektronika v silném a odolném hliníku.

Kontrolní výstupy Polovodičové spínače (nízkonapěťové AC nebo DC) pro provoz 
externích alarmů a kontrolních zařízení. (např. kamery)

Dálkové ovládání kabelové dálkové ovládání, ovládání přes PC včetně 
zónové indikace a/nebo přes síť i CMA modulem.

Síť (dodatkové) možnost nastavení průchodů individuálně 
nebo jako skupina s možností statistik přes síť.

ukazatel alarmu/náhodný alarm 
33 zón, nastavitelná hlasitost zvuku, LED dioda 
vizuální nebo dálkový alarm, náhodný alarm; 
nastavitelný od 0% do 50%.

Držitel všech světových certifikátů
Garrett PD 6500i je světový lídr mezi 
konkurencí s vynikajícím jemným 
dohledáváním a jedinečnou 
diskriminací. Tento detektor dokázal 
užitečnost během častých průchodů 
během událostí jako jsou  olympij ské 
hry,  světový pohár 2010 v J  ižní Af rice,  
a Pan-Amerických hrách v Mexiku. 

Detektor PD 6500i je doporučen k 
ochraně objektů jako jsou mezinárodní 
letiště,  hotely, vládní budovy a 
nápravná zařízení. S pokročilým 
propojením a schopností dohledávání 
cílů v 33 detekčních zónách,  je PD 6500i 
skvělá volba pro profesionály v oboru 
zabezpečovací techniky.

béžová 

 # 1168421*

Ostatní možnosti (jako třeba IP 65 modely) jsou také k dispozici.  
* dodáno s Euro zástrčkou. Model určený pro EU
† EZL—Standartní 30" rám se zónovými kontrolkami na obo stranách
vstupní a výstupní straně, umožnujě pověřené osobě vidět alarmující 
předmět z jakékoli strany
** 32" ADA-kompatibilní průchod

PD 6500i™
průchozí detektor kovu 
Model: Popis Barva

1168424* PD 6500i (30" obrázek) Šedivá 

1168421* PD 6500i 30" béžová  
1168426* PD 6500i EZL† Šedivá

1168422* PD 6500i EZL† Béžová  
1168427* PD 6500i 32.5"** Šedivá  
1168429* PD 6500i 32.5"** Béžová  
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