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Revolucionário Detector de Metal Auxiliar portátil
SUPERWAND
O campo de 360º de detecção exclusiva do
SuperWand provê sensibilidade uniforme e precisa
definição. Descobre armas e outros objetos de metal
com extrema exatidão. De aeroportos norte
americanos para eventos esportivos, o SuperWand é o
mais seguro detector de escaneamento por campo
magnético para segurança de hoje.

CARACTERÍSTICAS
• Ótima sensibilidade com ajuste automático - nunca precisa ser reajustado.
• Detecção precisa de armas de aço férreas e não férreas e imaculadas, contrabando e outros
objetos metálicos.
• Perfil prolongado oferece 360º de cobertura de detecção com a mais precisa localização do
alvo, escadrinhando todo o corpo do indivíduo fácilmente da cabeça ao dedão do pé.
• Fácil e conveniente de usar com botão de um-toque e três cores de luzes.
• Sinal de alerta Audível, Visual por luz, Silencioso ou Vibratório.
• Estrutura moldada em plástico ABS injetável resistente com separação do compartimento da
bobina ou antena reforçada para absorver impactos.
• 24cm de comprimento a área de esquadrinhamento com finalidade de examinar por completo
o contorno do corpo do indivíduo em menos tempo.
• Ergonomicamente projetado para ajustar confortavelmente em qualquer mão.
• Fácil abertura e reposição de bateria.
• Incluso bateria de 9V alcalina descartável com duração de 80 horas ininterrupta.
• Interruptor de 3 posições Vibratório/Desligado/Auditivo
• Três Leds sinalizam: Verde - ligado, Amarelo ambâr – bateria fraca e Vermelho – Alarme
visual.

APLICAÇÕES:
Aeroportos
Instalações Correcionais
Arenas
Edifícios públicos
Edifícios privados
Escolas
Eventos especiais
Prevenção de perda
Instalações nucleares
Términos de passagem
Palácios de justiça
Segurança incorporada
Marcos históricos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Temperatura operacional
-37ºC a 70ºC

Umidade
Até 95% não condensado

Frequência operacional
95KHZ

Frequência Auditiva
2Khz

Calibragem
Automática

Indicadores
Silencioso por vibração e auditiva

Luzes alertas por LED
Verde-Ligado, Âmbar-bateria fraca, Vermelho-Alarme

Controles
Sonoro/Desligado/Vibratório

Bateria – Alcalina descartável e não recarregável de 9v, 80 horas de duração ininterrupta. Bateria
recarregável NIMH 20 horas e tempo de recarga 12 horas.
Dimensões - 48 x 8 x 3 cm aproximado.
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Garantia – 12 meses
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