Garrett MZ 6100

™
Vyrobeno v USA

Multi-Zone Walk-Through Metal Detector
Optimální výkon

 Intuitivní design menu

Více jak 15 aplikačních programů
které jsou navrženy tak, aby
odpovídaly potřebám škol, letišť,
věznicím, soudním dvorům,
zařízením, masovým tranzitům,
prevencím ztrát a dalším použitím.

Pro snadné nastavení a ovládání je použito
32 písmen (již žádné zmatené kódy nebo
zkratky pro uložení do paměti)

 Jedinečný posuvník (Slider Bar)

K rychlému nastavení hodnot nastavení.

Přesnost 20 zón 

 Vylepšená kontrola přístupu

Dvacet zón MZ 6100 poskytuje
přesné informace o umístění
jednoho nebo více objektů
současně.

Ovládání detektorů přes 5místný
alfanumerický systém, který obsahuje 60
milionů kódových kombinací. Další
bezpečnostní opatření zahrnují
programovatelný omezovač přepínače na
klávesnici zajištěný v uzamykatelné skříni.

Počítadlo 
Čtyři druhy nastavení pro počítadlo
průchodů: pouze dopředu, pouze
vzad, odčítání a obousměrné
počítadlo.

 Jasné LED indikátory

Zelená a červená kontrolka stavu a
indikátory zóny jsou velmi dobře viditelné,
a to i na přímém slunečním světle.

Volitelná kabelová nebo
bezdrátová komunikace

Spravuje detektory jednotlivě nebo i
jako skupiny a provádí statistické
analýzy přes PC síť s CMA modulem.

 Funkce automatického skenování

MZ 6100 skenuje elektromagnetické
prostředí a volí optimální frekvenci pro
potlačení šumu.

Volitelná zálohovací baterie 

Dvě možnosti: 1,5 Ah lithiová baterie
poskytuje přibližně 1 hodinu
nouzového napájení nebo 14 Ah
lithiová baterie poskytuje přibližně
10 hodin výkonu.

 Vynikající všestrannost

Programovatelné paměti umožňující
upgrady systému. Ochrana životního
prostředí proti: větru, dešti a prachu.
Kompletní řada doplňkových položek, jako
je IR dálkové ovládání (pro snadné
nastavení) a přepravní sady (zajišťují
jednoduchý převoz jednotky).

Pokročilá synchronizace 

Pokročilá synchronizace obvodů
umožňuje instalaci detektorů
pouze na 5cm od sebe.

Volitelný jazyk 

Lze navolit z více než 10 jazyků.

MZ 6100™
Walk-Through Metal Detector
Kat.číslo
1171010
1171015

Model/Clearance
Mezinárodní standard 30"
Mezinárodní ADA, 32.5"

Vpravo: více cílů je
zobrazeno najednou
pomocí jasného LED
zobrazovače.

Volitelné doplňkové položky pro model MZ 6100 naleznete na adrese www.garrett.cz.

Odolný proti neoprávněné manipulaci

Obvody a kabeláž jsou zajištěny za
uzamykatelným panelem. Všechna nastavení
jsou
zabezpečena
dvěma
úrovněmi
přístupových
kódů
a
přepínačem
omezujícími klávesnici.

Snadná montáž

Modulární konstrukce MZ 6100 umožňuje
rychlou a jednoduchou montáž svých
čtyř dílčích sestav s pouhými osmi šrouby
a třemi vnitřními kabelovými spoji.

Technologie založená na
procesorech digitálních signálů (DSP)

DSP poskytuje větší citlivost, odolnost proti
šumu, diskriminaci, uniformitu detekce a
celkovou spolehlivost produktu.

Garrett MZ 6100™

Multi-Zone Walk-Through Metal Detector

Bezpečnost a výkon za přijatelnou cenu

Nový bezpečnostní, průchozí detektor kovu Garrett
MZ 6100 poskytuje vylepšený výkon a speciální programy,
které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým
bezpečnostním požadavkům škol, vládních budov, hromadné
dopravy, nočních klubů, věznic, letišť, zábavních center,
prevence ztrát a dalším speciálním událostem.

Tento cenově výhodný detektor obsahuje jasný LED displej
a zónové kontrolky, které jsou viditelné i v nejjasnějším
slunečním světle. Špičkový výkon MZ 6100 je vylepšen funkcí
"Auto Setup" (automatické nastavení), 20 zón a obvody
chráněné proti poškození. Je jednoduše, díky intuitivnímu
návrhu a funkci posuvníku (slider bar), obsluhou ovladatelný.

MZ 6100™

více než 15 programů

Multi-Zone Walk-Through Metal Detector

až 200 odlišných úrovní citlivosti
20 zón
Veškerá elektronika - LED, kontrolky alarmu, graf,
ovládací dotykové plochy je přepracovaná pro
vyloučení kabelů a snadnější manipulaci.
tři úrovně řízení přístupu
Kompletní a automatický
20 nastavitelných a na sobě nezávislých zón
1,5 Ah a 14 Ah lithiové baterie nabízejí
obvykle 1 nebo 10 hodin provozu
24 měsíců
Šířka 0,76m
Výška 2,03m
Hloubka 0,58m
Šířka 0,90m
Výška 2,21m
Hloubka 0,58m
Šířka 0,90m
Výška 2,32m
Hloubka 0,16m

Doporučené příslušenství k MZ 6100:
		

68.5kg
provoz: -20°C až +60°C
vlhkost vzduchu až 95% bez kondenzace skladování:
-40°C až +70°C)
plně automatické 100 až 240 VAC, 50 až 60 Hertz, 40W při
opětovném připojení není nutné žádné zapínání ani nastavení
splňuje požadavky na elektrickou bezpečnost a
kompatibilitu pro CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE. Další
certifikace se připravují.
splňuje IP 55, IP 65 (volitelné), IEC 529,
standard pro vlhkost
Atraktivní, odolný plast proti poškrábání a poškození.
Elektronika v silném a odolném hliníku.

Řídící výstup (volitelné)

Modul připojitelný kabelem přes konektor RS485 umožňuje
ovládání relé (zapnuto/vypnuto)

Dálkové ovládání (volitelné)

Dálkový ovladač s kabelem včetně zónové indikace a/nebo
ovládání přes síť s CMA modulem
Možnost nastavení průchodů individuálně
nebo jako skupina s možností statistik přes síť.

(pro 30")

Katalogové číslo:
1171300
1171400
1171200
1171500
1171600
1169500
1171100
1169101
1604101
1627030
1171700

Sada přidává světelné a zónové zobrazení
na vstupní a výstupní straně obou panelů.
Doporučená instalace z výroby!

Podrobnosti na www.garrett.cz

Nastavitelný od 0 do 100%

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

Distributor pro ČR:
TRACO INTERNATIONAL spol.s.r.o.
U vinných sklepů 7
190 00 Praha 9
tel. +420 283891183
obchod@garrett.cz, www.garrett.cz

Vyrobeno v USA

