
CCC a clllaassssssiiicc       RÁMOVÝ DETEKTOR KOVOV 
 
    Tento rámový detektor kovov bol vyvinutý tak, aby vyhovoval špecifickým 
bezpečnostným požiadavkám verejných budov, ako sú školy, hotely, zábav-
né parky a radnice. Classic kombinuje požadovanú úroveň bezpečnosti 
s vysokou efektivitou. Najnovšia technológia umožňuje kontrolu veľkého 
počtu osôb s minimom falošných alarmov. Predmety dennej potreby ako sú 
mince, kľúče a spony opaskov nespôsobia alarm. 
    Detektor kovov Classic je kompaktný a ľahký, čo ho predurčuje k práci v 
rôznych prostrediach. Patentovaný kruhový prierez stĺpcov je estetický a 
predurčuje tento tp pre využitie v rôznych architektonických prostrediach. 
Detektor nevyžaduje žiadne špeciálne školenie pre bežné použitie a to ho 
robí najľahšie ovládateľným detektorom na trhu.  
    Detektory kovov firmy CEIA sú využívané bezpečnostnými organizáciami 
na celom svete pre ochranu  vysokopostavených štátnych úradníkov. Detek-
tor kovov Classic vyhovuje medzinárodným bezpečnostným predpisom a je 
schopný detekovať magnetické aj nemagnetické zbrane.  

Proporcionálne zobrazenie veľkosti 
kovových predmetov na displeji. 

    Ak je požadovaná bezpečnosť a efektivita za prijateľnú cenu, tak je detek-
tor kovov Classic správnou voľbou.  
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OBLASTI POUŽITIA: 
• Školy, hotely, zábavné parky, kasína, nočné kluby, verejné budovy 
 
HLAVNÉ VLASTNOSTI: 
• Digitálne nastaviteľná citlivosť v širokom rozsahu 
• Všetky funkcie sú riadené mikroprocesorom 
• Prístup k programovaniu je chránený mechanickým kľúčom 
• Automatická synchronizácia dvoch a viac detektorov pracujúcich vedľa 

seba do vzdialenosti 5 cm bez nutnosti použitia káblov 
• Integrovaná a spoľahlivá elektronika 
• Elektronická ovládacia jednotka integrovaná v ráme 
• Nie je potrebná počiatočná alebo periodická kalibrácia 
• Jednoduchá údržba. Modulárna jednotka elektroniky umožňuje rýchlu 

výmenu. 
• Farba: svetlo šedá RAL 7040 
 
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY: 
• Napájanie:  115-230 V, +10/-20%, 45-65Hz, max. 20VA Doplnkové príslušenstvo: 
• Pracovná teplota: -10°C až +65°C 
• Relatívna vlhkosť:  0 až 95% bez kondenzácie 
 
ALARMY: 
• Optická signalizácia:   - displej s vysokou svietivosťou 

 - zelený a červený signál proporčný k veľkosti      
detekovaného kovu 

• Zvuková signalizácia:  - alarmový signál s vysokou intenzitou 
 - programovateľná hlasitosť a tón signálu 
 
CERTIFIKÁCIA A ZHODA: 
• Neškodný pre nositeľov kardiostimulátorov, život zachraňujúcu techniku, 

tehotné ženy a magnetické záznamové média (diskety, kazety)  
• Vyhovuje všetkým medzinárodným bezpečnostným  štandardom pre 

rámové detektory kovov                                        
• Neškodný pre nositeľov kardiostimulátorov, život zachraňujúcu techniku, 

tehotné ženy a magnetické záznamové média (diskety, kazety)    
           
DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO: 
• Oceľové stabilizačné platne pre prenosné využitie detektora       
• Testovacie predmety 
• Externé batérie, bezpečnostné zálohovacie batérie umožňujúce 8 hodi-

novú operáciu a automatické dobíjanie                         
                   
                               
 

Stabilizačné platne
Testovacie predmety 

Záložná batéria 


