KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ OPSİYONEL AKSESUARLARI
Metal Eşya Sehpası
(869755498192)

SRC - SCADA UZAKTAN İZLEME
VE KONTROL PROGRAM SETI
(869755498194)

Kapı Tipi Metal Dedektörü malzemesinden üretilmiş, geçiş
sonrası eşya almayı kolaylaştıran derinleştirilmiş kaydırıcı üst
kısım ile fonksiyonel, dekoratif ve yüksek mukavemetli metal eşya
sehpası.
35 (g) x 50 (d) x 85 (y) cm
Tüm Modeller için uygundur.

SRC SCADA PROGRAM SETİ ile 100 metre mesafeden 99 Adet
cihazı tek bir PC’den GERÇEK ZAMANLI olarak kontrol etmenizi
sağlayan gelişmiş bir sistemdir. Sesli ve Görüntülü Farklı
Bölgesel Alarm uyarılarını izleyerek müdahale ve cihazdan gelen
verileri toplama olanağı sunmaktadır. Dedektör ile bilgisayar
arasındaki haberleşmeyi RS 232 seri portundan
gerçekleştirmektedir. Opsiyonel olarak sunulan bu paket içinde,
bilgisayar program diski, 100 metre konnekör ve soketli özel
haberleşme kablosu ile kullanım kılavuzu verilmektedir. Data
Logger modülü ile 1’er dakikalık intervallerle cihazdan gelen
alarm bilgileri zaman etiketli olarak kayda alınmaktadır.
Not: Istek halinde Opsiyonel SRC Programı Ethernet/IP Protokolü
ile Network üzerinden Uzak Bilgisayarlarca kontrol
edilebilmektedir.

IRDA EL TİPİ UZAKTAN
KUMANDA (869755498195)

ThruScan/sX, sX-i ve ThruScan/SX WP Modelleri için uygundur.
ThruScan/s9 ve ThruScan/s3 için bir alt sürüm olan program
kullanılmaktadır. Farklar için bilgi isteyiniz.
Pilot Uzaktan Kumanda ile Yetkili Personel Cihaz Şifresi girerek
Tüm Cihaz Ayarları ve Güvenlik Düzeyi işlemlerini
gerçekleştirebilmektedir. Güvenlik Personeline rahatlık ve cihaza
müdahale edilmeden ayar değişikliği şansını olanaklı kılmaktadır.
Farklı güvenlik kaygıları için farklı uygulamalar sunan Üstün
Özellikli Kapı Dedektörlerimiz için tasarlanmış bir pratik kullanım
aksesuarıdır. Ergonomik tasarımlıdır, 2 Adet 3 AAA Pil ile
çalışmaktadır.
ThruScan/sX, sX-i ve ThruScan/SX WP Modelleri için uygundur.

TEKERLEKLİ TAŞIMA
AKSESUARI
(869755498198)

TAŞIMA ÇANTASI
(869755498198)

Monte edilmiş vaziyette ki Kapı Tipi Metal Dedektörünün Düz
Zeminlerde Tek Kişi Tarafından kolayca taşınarak başka bir
noktada kullanılmasına olanak veren Tekerlekli Taşıma Aksesuarı
cihaza mobilite kazandırmakta, kısa süreli farklı kullanım
alanlarında hizmet vermesini kolaylaştırmaktadır.
Tüm Modeller için uygundur.

Demonte vaziyette kolay taşıma için hazırlanmış Yağmur
Geçirmez malzemeden üretilmiş Kapı Tipi Metal Dedektörü
Taşıma Çantası. Güvenlik sektörünün farklı taleplerine cevap
verebilmektedir.
Tüm Modeller için uygundur.

ABS YAĞMUR ŞAPKASI
(869755498196)

Tüm Modellerimize uygun olarak üretilen ABS Yağmur Şapkası iyi
hava koşullarında kısa süreli dış alan kullanımları için üretilmiştir.
Yağış riskine karşı cihaz elektronik ünitesini korumaktadır.
ThruScan/SX WP Modelinde Standard bir parçadır.

EKSTRA BATARYA GRUBU
(1020710)

Elektrik kesintisi ve sabotaj hallerinde kullanılmak üzere
tasarlanmış yedek batarya grubudur. 8-12 saat kesintisiz çalışma
sağlar.

***Toplu siparişleriniz için değişik renklerde üretim olanağı.

