
Новата линия на металдетектори за сигурност Nokta Makro извежда 
сигурността на изцяло ново ниво, като предлага усъвършенствани технологии 
за откриване и максимална надеждност. NMS30 е предназначен за намиране 
на всички видове черни и цветни метали.

БЕЗОПАСНОСТТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ 
КОМПРОМЕТИРАНА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ НА 

ПЪРВИЯТ В СВЕТА ВОДОУСТОЙЧИВ 
РЪЧЕН МЕТАЛДЕТЕКТОР

NMS30

IP67



Жак за слушалки (опционално)

Откриване на радиоактивни вещества 
(опционално)

Здрав и ергономичен дизайн
Разполага с удобна ръкохватка, която не пречи на 
зоната за откриване. Също така може да се 
похвали с изключителен дизайн, който позволява 
на детектора да се премине удобно над 
сканиранара зона, без да се захваща за дрехите.

Универсална зарядна станция
Зареждайте детектора удобно и бързо в 
неговата зарядна станция, която служи и като 
стойка. Предлага се с универсален адаптер за 
зареждане и щепсели.

Автоматичен режим на готовност и 
изключване
Намалява консумацията на енергия и спестява 
живота на батерията.

Дълъг живот на батерията
NMS30 се доставя с две акумулаторни батерии 
тип АА с живот на батерията над 40 часа.

Изместване на честотата
Позволява работа без смущения на 
множество детектори едновременно.

Функция за премахване на арматура
Елиминира откриването на арматура при 
сканиране на зони по -близо до земята.

Сигнали и индикатори за откриване
1. Аудио сигнал 2 Вибрация 3. ЛЕД сигнал

Регулируема чувствителност
Лесно регулирайте чувствителността 
според целевия размер на метала и 
максималното работно разстояние.

Допълнителна дълбочина
NMS30 предлага по-дълбоко и по-точно 
сканиране в сравнение с конвенционалните 
ръчни детектори.

IP67
Напълно потопяем и защитен от 
пълно проникване на прах.IP67

Съвместим със стандарт NIJ 0602.02
Характеристиките на NMS30 са в 
съответствие със стандарта NIJ 0602.02, както 
и с новия проект на стандарт NIJ 0602.03 и 
надхвърлят изискванията за откриване на 
стандарт NIJ – 0602.02.



Работна честота       : 13 kHz
Захранване         :  AC/DC Charging Adaptor: 100-240Vac 50-60Hz 0.5A
ЛЕД сигнал         : ДА
Аудио сигнал        : ДА
Вибрация          : ДА
Чувствителност       : 3 нива 
Елиминиране на       : ДАЕлиминиране на       : ДА
Живот на батерията     : 40+ часа
Работна температура    : Металдетектор:  -40 ° C - 70 ° C (-40 ° F - 158 ° F)
                    Зарядна станция: 85x180x128mm (3.3 "x7.1" x5.0 ")
                     Температура на съхранение :  -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
Размери (ШxДxВ)          : NMS30: 128x405x48mm (5.0 "X15.9'X1.9") 
                   Зарядна станция: 85x180x128mm (3.3 "x7.1" x5.0 ")
                   Допълнителна докинг станция NMS20/30: 247x615x82 мм (9,7 "x24,2" x3,3 ")                   Допълнителна докинг станция NMS20/30: 247x615x82 мм (9,7 "x24,2" x3,3 ")
                     Допълнителен калъф за носене NMS20/30: 300x510x110 мм (11,8 "X20,1" X4,3 ")
Тегло            : NMS30: 610g. (1.3lbs)
                              Зареждаща станция: 625g. (1,4 фунта)
                                       Допълнителна NMS20/30 Multi докинг станция: 2595g. (5.7 lbs)
                                        Допълнителен калъф за носене NMS20/30: 1325g. (2,9 паунда)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• Летища
• Мол
• Държавни служби 
• Училища 
• Полицейски станции

• Военни зони 
• Съдилищата 
• Затвори 
• Стадиони 
• Концертни зали 

• Области за обществени срещи
• Транспортни терминали 
• Корпоративна сигурност
• Строителни комплекси
• Търговски и бизнес центрове

ПРИЛОЖЕНИЯ



NMS20/30 Калъф за носенеМулти-докинг станция NMS20/30

ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ

2xAA батерииКобур за колан Каишка за китка

Универсални щепсели 
за зареждане

Пинове за свързване на 
зарядна станция 
NMS20/30 (3 броя)

Калибровочный образецUSB кабел за зареждане

Универсален адаптер 
за зарежданеЗареждаща станция NMS20/30

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА
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