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UB500 Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü 
UNIQSCAN : Güvenlik Metal Dedektörleri ve Geçiş Kontrol ekipmanları küresel lideri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uniqscan deneyimli mühendis ekibi ile sinyal ve görüntü işleme uzmanları ile kendi çekirdek 
teknolojilerinin, Tüm Fikri Mülkiyet Haklarına sahiptir. 
 

    ÖZELLİKLER                                                                     KULLANIM ALANLARI 
 
- Brüt ağırlık : 45 Kg                                                                                 Limanlar                    Havalimanları     
- Güç Ünitesi : AC85V - 264 V 
- Çalışma sıcaklığı : -20 :C - +50 :C                                                       Tren İstasyonları      Hastaneler 
- Çalışma Frekansı : 4KHZ - 8KHZ                                                             
- Standart Dış Ölçüler : 2230mm(Y)x860mm(G)x480mm(D)           Oteller                        Fabrikalar   
- Standart İç Ölçüler : 1990mm(Y)x700mm(G)x400mm(D)             
- Kapı Panelleri Ambalaj ölçüleri: 2290*560*190 mm*1karton     Kamu  Binaları          Bankalar 
- Kontrol Ünitesi Ambalaj ölçüleri: 760*350*260 mm*1karton    

  
www.lukasteknoloji.com 

LUKAS  
GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ 

Kolay kurulum: Sadece iki kablo 
bağlantısı ve 8 vida ile 
açıklamaları takip ederek basitçe 
kurulum yapılabilir. Otomatik 
olarak ziyaretçi sayısı ve alarm 
sayısı göstergesi. 

Kontrol paneli üzerinde, alarm 
yoğunluk göstergesi;  
Şifre koruması : Sadece yetkili 
kişiler tarafından kullanılabilir 

Açılışta kendi kendini test etme, 
periyodik olarak veya açılışta 
kalibrasyon gerektirmez. Bakım 
ve parça değişimi için kolaylık 
sağlayan modüler dizayn. 

İnsan vücuduna zararsız : Kalp pili 
taşıyanlara, hamile bayanlara, 
manyetik disklere ve kayıt 
bantlara karşı zararsızdır. 

Sesli ve Işıklı alarm : Her iki panel 
üzerinde Led ışıklı göstergeler. 
Sesli sinyali ayarlanabilir ve 
kapatılabilir. 

6 bölgeli, ayarlanabilir Hassasiyet:  
Her bölgede 100 hassasiyet seviyesi 

Birden fazla dedektör yan yana 
çalıştırılabilme ve dış parazitlerden 
etkilenmeme. 

FAA ve NILECJ0601.00.1-5 
standardına uygundur. 

Yüksek yoğunlukta ateşe dayanıklı 
malzeme kullanılmıştır 

Aşırı gerilim ve kısa devre 
akımlarına karşı korunmuş olup, 
cihazın ara bağlantıları 
konnektörlüdür.  
UB500 2 yıl garantilidir. 
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Kullanım Koşulu 
UB500 
 
Bölgesel Algılama 
 

 
 

 
 
Program 
 

 
 
 
 
Montaj 

 
 
 
 
 
Ürün Detayları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 5 Haneli LED Sayıcı Ekranı : Kolay sayım ve gösterim 
B. 8 Vida : Kolay Kurulum ve montaj 
C. Soket : Her iki dedektör paneline kolayca bağlantı 
D. Besleme Kablosu : İngiltere/Avrupa/Amerika standardında 

E. Entegre Devre Kartı : Akıllı devre. 
F. Kızılötesi Sensör : Doğruluk kontrolü. 
G. Bölge Gösterge Ledi : 
H. Taban Koruma : Sağlam ve Dayanıklı  

 

LUKAS  
GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ 

Uniqscan 6 bölgeli özel çoklu hedef 
belirleme ile tabandan tavana kadar 
vücudun sol, sağ veya orta bölümde 
bulunan metalleri kusursuz şekilde 
gösterir. 

Program kendi kendine teşhis modunda 
olduğunda, açılışta veya periyodik 
olarak kalibrasyon gerektirmez. Bakım 
ve parça değişimi için kolaylık sağlayan 
modüler dizayna sahiptir. 

UB500 sadece iki kablo bağlantısı ve 8 
vida ile kurulum yapılabilir şekilde 
tasarlanmıştır. Kullanım açıklamaları 
oldukça basittir. Ürünün daha sağlam 
olması için yüksek dayanıklılığa sahip 
malzeme kullanılmıştır. 

UB500 Model KTMD'nün Giriş Kontrol 
Paneli sadece yetkili personelin güvenlik 
şifrelerini girmek suretiyle kullanabileceği 
şekilde tasarlanmıştır. Program ve 
Hassasiyet seviye ayarlarının 
değiştirilmesi için sadece yetkili 
personele izin verir. Sesli ve ışıklı alarm, 
çift tarafta led ışıklar, kolayca metalin 
bulunduğu bölgeyi gösterir. Geçiş ve 
alarm sayısını otomatik olarak sayar. 

 


