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SUPERSCANNER V

Item: 1165190

Garrett – Sinônimo de qualidade

O Mais Renomado Detector de Meta para
Segurança do Mundo – SUPERSCANNER V.
O novo SuperScanner-V da Garrett, ampliou sua
tecnologia em sensibilidade de detecção e
durabilidade com sistema de alerta Visual, auditivo e
vibratório. Descobre com precisão artigos metálicos
escondidos.
Continue confiando no sucessor detector de metal
auxiliar portátil SuperScanner V patenteado pela
Garrett
O SUPERSCANNER Garrett é o mais reconhecido detector para revista corporal do mundo em segurança. Este conduz a
indústria liderando há mais de 25 anos. Tenha um deste em mãos!

CARACTERÍSTICAS & ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Detector de metal tipo bastão ou espada; • Possui a mais Alta Sensibilidade do mercado; • Auto-calibração: Tecnologia de
microprocessador digital que elimina a necessidade por ajustes periódicos da sensibilidade. Verifica o circuito todas as vezes
que é ligado; • Utiliza um simples e efetivo interruptor operacional de alta qualidade Desliga/Liga/Vibratório;• Resistente a pó,
umidade, poeira e impacto; • Compartimento da bobina (sensor, sonda) transmissora e receptora reforçada contra vibração e
impacto; • Estrutura em plástico ABS na cor preta, injetado, de alta qualidade, durabilidade, resistente a vibração e impacto,
anti-choque e inquebrável, exceto os três LEDs e o interruptor Liga/Desliga, Excede aos teste de queda Mil-Std-810F, Método
516.5 e aos procedimentos II e IV; • Grande superfície de esquadrinhamento de 42cm de comprimento afim de uma revista
rápida e completa; • Possui empunhadura emborrachada ergonômica para manuseio firme do detector; • Possui Cordão de
segurança resistente na extremidade do punho de modo a dar segurança durante o manuseio e permitir guardar o detector
pendurado;
• Nenhuma ferramenta é exigida para trocar a bateria
de 9V; • Consumo de Bateria: 9v alcalina descartável
provê até 60 horas de operação eficiente – Bateria
recarregável NiMH (acessório opcional não inclusa)
opera eficazmente até 20 horas com recarga em 12
horas; • Alarme audível, visual e vibratório; • Possui
três LEDs de cores que sinalizam: Verde - Ligado,
Vermelho - Alerta a presença de metal, Âmbar –
Bateria fraca; • Possui um auto-falante que alerta a
presença de metal no corpo revistado;
• Possui Interruptor Momentâneo que quando pressionado - Elimina temporariamente a presença de outros metais maiores por
perto como portas, muros metálicos, no ambiente operacional, focalizando somente o metal a ser detectado no corpo do
indivíduo revistado - Elimina interferências externas – Diminui a sensibilidade para revista de metais maiores como armas e
facas - Elimina freqüências transmitidas por outros equipamentos de mesma freqüência de recepção do SuperScanner - Permiti
a operação de dois SUPERSCANNER a 55 cm de distância um do outro - O Interruptor Momentâneo sem ser pressionado,
opera em alta freqüência, nesta, a operação permitida é de 95 cm de distância; • Papel, plástico, concreto, madeira, não é
problema para o SUPERSCANNER V; • Não afeta pessoas com marca-passos ou mulheres gestantes; • Não causa
interferência em equipamentos eletrônicos e fitas magnéticas; • Detecta materiais ferrosos e não ferrosos, magnéticos e não
magnéticos; • Distância/Profundidade de detecção: Máxima para metal grande de 1m², 60cm de distância - Máxima distância
para metal pequeno de 1mm², 2cm de distância - Grampo pequeno de papel a 1cm de distância e chip de celular a 1,5cm de
distância, podendo ser programado de fabrica para mais sensibilidade, aumentando assim à distância – Descobre pistola de
tamanho médio a distância de 22,86cm - Faca grande até 15,24cm de distância - Lâmina de aparelho para barbear, cortadores
de caixa, chaves de algema até 7,62cm de distância - Papel metálico de embrulho de drogas, componentes eletrônicos e
minúsculas jóias até 2,54cm de distância - Moeda prateada de dez centavos a 5cm de distância - Bala calibre .22 a 5cm de
distância; • O SUPERSCANNER Garrett é acompanhado com uma bateria 9v alcalina descartável, comum no mercado; •
Acessórios não inclusos: Bateria recarregável, Carregador externo de parede e coldre. • Certificado de Qualidade ISO 9001; •
Certificado CE; • Alta velocidade de detecção;
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CARACTERÍSTICAS & ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Detecção por aproximação; • Detecção proporcional a massa
metálica de acordo com padrões CE, FAA, NILECJ, NIJ 0602.02; •
Atende e excede todos os regulamentos e padrões de
desempenho inclusive o novo NIJ0602.02; • Obedecem às
normas e exigências dos aeroportos, execução de lei, escolas,
palácios de justiça, correcional, instituições, prevenção de perda,
segurança de eventos público do governo e instalações privadas;
• De acordo com todas as especificações de desempenho do
novo instituto National Institute of Justice Padrão - 0602.02
(Detectores de Metal para segurança auxiliar de mão - Uso em
Arma Escondida e Detecção de Contrabando); • Aprovado nos
testes do Instituto de Elétrica e Engenharia Eletrônica: Padrão de
Níveis de Segurança com respeito a Exposição Humana em
Freqüência de Rádio a Campos Eletromagnético, 3 kHz para 300
GHz IEEE C95.1–1991 seção 4.12; • Aprovado na Administração
de Saúde e Segurança: Guia de Proteção de radiação, CFR
1910.97 seção (2)i.; • De conformidade com o Instituto Nacional
de Execução de Lei e Justiça de Criminoso: Padrões de
segurança para Detectores de Metal auxiliar de mão para uso em
detecção de Armas, NILECJ-STD-0602.00;
• Aprovado no Canadá Saúde e Bem-estar Radiação Proteção
Agência Segurança Código, RPB-SC-18 seção 3.2.2 endereços
do assunto de efeitos eletromagnéticos em marca-passo
cardíacos;
• International Commission for Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) - nível de Referência para exposição ao público de
um modo geral; • Aprovado em Mídia Gravadora magnéticas: Departamento de Comércio dos Estados Unidos : Cuidado e
manuseio de mídia de Armazenamento Magnético de computadores, NBS Publicação 500-101 Especial. O cume campo
magnético de menos de um Gauss não afetará mídia gravadoras magnéticas, incluindo fita magnética, disquetes e cartões; •
Compatibilidade eletromagnética: EN 55011, EN 50082-1, EU-ETS 300 330 - CE - FCC parte 15 Classe B; • A Garrett utiliza
placa de superfície de tecnologia PC. Os componentes eletrônicos são montados, e verificados por computador; • Manual
inglês e Português; • Garantia 12 meses no Brasil; • Freqüência operacional 93khz; • Tipo de onda Transmissora e Receptora
VLF; • Freqüência auditiva 2khz; • Voltagem: 6,8V a 10V DC; • Corrente elétrica: 5mA típica; • Umidade operacional relativa
95% não condensada; • Temperatura de Armazenamento –27ºC a 54ºC; • Temperatura operacional –37ºC a +70ºC; •
Dimensão: Largura 83mm x Densidades 42mm x Comprimento 420mm; • É transportado em caixa própria de papelão, no
tamanho do equipamento; • Peso: 500g.
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Acessórios não inclusos
Figura ilustrativa

COLDRE OU BANHIA
Há dois modelos de Coldre para fixar o SUPERSCANNER ao cinto.
Modelo 1611600
Feito de material de textura balístico durável.
Pode ser usado em um cinto ou pode ser
fixado no carro

Modelo 1600800
Feito de material de textura balístico
durável. Pode ser usado somente na
cintura preso ao cinto.
CARREGADOR DE BATERIA DE 9V EXTERNO
110V Modelo: 1612000
220V Modelo: 1612100
Inclui duas entradas para carregar duas baterias de Ni-MH 9v simutaneamente.
BATERIA RECARREGÁVEL DE 9V
Modelo: Não definido

Fale conosco:
E-mail: detectores@brasildetectores.com.br

Av. Tocantins, 25 – Centro - Tel/fax.: 62 3357-2751
Cel.: 62 9682-4262 Vivo 9340-0793 Claro 8200-7137 Tim 8573-1830 Oi
Uruaçu – GO - CEP: 76400-000 Contato: Wanderlei

