
 

Kamera: 2 regulowane kamery na podczerwień , 

jedna na wejściu, druga na wyjściu

Wejście wideo: 2 kanały

Wyjście wideo: 1 kanał

Ekran: 7" kolorowy ekran LCD ze zdalnym sterowaniem IR 

Rozdzielczość : 1280*720

Pamięć : karta sd 128G, którą można wyjmować

Zużycie mocy : 5-30V

Zdalne sterowanie IR całego menu na wyświetlaczu ekranu

Wysoka czułość: Wykrywanie materiałów z 

żelaza/ nie z żelaza /stopów; 30 wcześniej 

ustawionych programów do zastosowania w 

procedurach sprawdzania bezpieczeństwa

100  częstotliwości  do  wyboru.  Działanie  z

bramkami sąsiadującymi w odległości 40cm ;

Specyfikacja kamery:
Rozdzielczość : 800 linia CCD .Język : angielski/ chiński

Żarówki na podczerwień do oświetlenia nocnego z czujnikiem na podczerwień 

Kamera zamontowana na skrzynce kontroli z przodu i z tyłu zamontowana w sposób 

przechylony

33 strefy wykrywania, jednoczesny alarm 

dla wielu stref; Regulacja czułości: Każda 

strefa ma 999 poziomów czułości

licznik PRZEJŚĆ i ALARMÓW do 99999

Automatyczny licznik pasażerów i alarmów ;

Można dostosować

33 STREFY
WYŚWIETLANIA 
GRAFIKI

PARAMETRY WYKORZYSTANIE

     Porty Lotniska Dworce kolejowe Szpitale

• Masa brutto: 70KG

• Zasilanie: AC85V-264V / 47.5-60Hz ; Moc <15W

• Temperatura robocza :-20°C- + 50°C

• Działanie: Wodoodporna, można używać na zewnątrz

• Rozmiar opakowania paneli drzwiowych: 2290*560*190mm  *lctn

• Rozmiar opakowania zespołu kontroli: 760*380*260m*lctn

• Standardowe wymiary zewn.: 2200mm(H)X800mm(W)X580mm(D)

• Standardowe wymiary wew.: 2010mm(H)X700mm(W)X500mm(D)

UB800 (CCTV) Bramka do wykrywania metali

Hotele Fabryki   Budynki rządowe         Banki



Warunki używania

UB800
Punktowe wykrywanie stref

Rozwiązanie Uniqscan polegające na wskazywaniu wielu 

punktowych celów przy standardzie 33/36 stref pokazuje 

dokładne lokalizacje celów po lewej stronie, na środku i po 

prawej stronie ciała, od stóp do głowy.

Program

Kiedy program posiada funkcję autodiagnostyki, nie wymaga

początkowej czy okresowej kalibracji; ma konstrukcję modułową,

co ułatwia konserwację i wymianę części.

Instalacja

 UB800 ma do zainstalowania tylko   2 kable i  8 śrub, instrukcja

obsługi  jest  łatwa.  Produkt  wykonany  z  materiałów

ogniotrwałych o wysokiej gęstości, dzięki czemu jest mocniejszy.

INFORMACJE O PRODUKCIE

A. 7-calowy kolorowy ekran LCD: łatwe wyświetlanie i 

obsługa;

B. 8 śrub: Łatwy montaż i instalacja;

C. Gniazdko: Łatwe podłączenie obu paneli drzwiowych;

  D. Zasilanie : odpowiada standardom UK / europejskim / USA;

  E. Płyta układu scalonego : Inteligencja i stabilność

  F. Czujnik na podczerwień : Dokładne sprawdzanie;

  G. Akumulator: czas działania 4-8 godzin;

  H. Osłony na podstawy: Łatwy montaż

DANE O 
PRODUKCIE:

700mm

2200mm

The key

gun

Pulpit kontroli dostępu do UB-800 jest przeznaczony do użytku 

uprawnionego personelu, przy zabezpieczeniu konkretnymi 

hasłami przypisanymi do wielu poziomów bezpieczeństwa, tylko 

uprawniony personel może go obsługiwać; Alarm dźwiękowy i 

LED: wskazania LED po obu stronach łatwo wskazują, gdzie jest 

metal, Automatyczny licznik pasażerów i alarmów.

OPAKOWANIE PRODUKTU

190mm

760 mm

^^ Recykling

Wymiary kartonu L*W*H (mm)

Panel drzwiowy: 2290*560*190

Zespół kontroli :760*380*260

Masa brutto :70KG

Pojemność: 0.32cbm/pcs

Bezpłatna dostawa i montaż we wskazane miejsce w
Polsce. 
Gwarancja 24 miesiące, w tym okresie przeglądy 
urządzenia w cenie zakupu

okulary

broszka

broń

nóż
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