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Item: 1165900

Categoria - Segurança
Detector de metal auxiliar

Garrett – Sinônimo de qualidade

DETECTOR DE METAL GARRETT PORTÁTIL AUXILIAR – THD
O detector de metal mais robusto e mais compacto no mercado, patenteado pela Garrett. Com cobertura de área de
detecção de 360º, blindado e escaneamento silencioso.
O THD Garrett é o detector de metal apropriado para todas as operações de execuções de lei, Policia Militar, Policia
Federal e Forças Armadas!
CARACTERÍSTICAS
• Ultra sensibilidade de resposta na presença de objetos metálicos.;
• Detecção precisa de todos os objetos de metal ferrosos ou não ferrosos como
armas de aço, contrabando, projeteis, e outros objetos metálicos;
• 360º de área de detecção com 9cm de campo de força magnética;
• Resistente a pó, umidade, poeira, impacto e não requer reajustes;
• Estrutura lacrada resistente a água. De acordo com os padrões IEC 529 IP66;
• Está de acordo com as exigências de todas as normas internacionais de detecção
ou campo magnético e de uso noturno;
• ALARME SILENCIOSO POR VIBRAÇÃO E LUZ LED VERMELHA FLAMEJANTE;
• Estrutura em plástico ABS injetado de altíssima qualidade, durabilidade, resistente
a vibração e impacto, anti-choque e inquebrável no uso normal, exceto os dois LEDs;
• Apoio de mão coberto com borracha de alta aderência para dar firmeza ao pegar o
detector;
• LANTERNA FOCALIZADORA PARA BAIXA LUMINOSIDADE;;
• O THD Garrett pode ser utilizado em ambientes noturnos como boetes, verificação
de documentos e outras aplicações que exigem uma lanterna;
• Estrutura para aguentar altos
impactos com aperto de
borracha moldado. Excede as
normas Mil-Std-810F (teste de
queda) Método 516.5,
procedimentos II.
Lanterna útil para vasculhar
e identificar objetos
escondidos em bolsos,
bolsas e mochilas.
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• Coldre almofadado para acomodação na cintura, velcro e adesivo para colocar no painel do carro
Tampa de rosca para
entrada de bateria de 9V

Liga/Desliga
o detector

Liga/Desliga
Alarme
a Lanterna
Metal
detectado

Apoio de mão com emborrachamento aderente

Área de detecção 360º
9 cm de comprimento

Indica detector ligado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Temperatura operacional: -37 ºC a 70 ºC; • Frequencia operacional: 95 Khz; • Ajuste automático;
• ALARME: Visual por Led de cor vermelha e vibração; • Aviso de bateria fraca: Led de cor âmbar;
• Interruptores: Liga/Desliga e Lanterna; • Alimentação: Bateria de 9v de preferência alcalina. Duração se alcalina de
80 horas. Bateria recarregável não inclusa de 25 horas de trabalho e recarrega em 12 horas. Carregador não
incluso; • Resistente a pó, umidade conforme padrões IEC 529 IP66; • Leds de aviso: Vermelho Alarme presença de
metal – Verde Ligado – âmbar bateria fraca; • Não afeta pessos com marca passos, gestantes e mídia gravadora;
• Dimensões: Comprimento 22cm x Densidade 4cm funilado para 3cm; • Área de detecção 9cm de 360º;
• Peso 200g; • Garantia 12 meses.
APLICAÇÕES
• Aeroportos – Buates – Delegacias – Presidios - .eventos esportivos – Policia Militar – Policia Federal –
Departamentos do Governo – Penhores – Tesouro nacional – etc.
Garrett líder mundial em detectores para segurança

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