
Nauja „Nokta Makro Security“ metalo detektorių linija pakelia saugumą 
į visiškai naują lygį, nes siūlo pažangias aptikimo technologijas ir 
maksimalų patikimumą. NMS20 skirtas rasti visų rūšių juodųjų ir 
spalvotųjų metalų. 

NAUDOKİTE TİEK PATALPOJE, TİEK LAUKE!  
SAUGUMAS BE KOMPROMİSŲ!

PİRMASİS PASAULYJE VANDENİUİ 
ATSPARUS RANKİNİS SAUGOS DETEKTORİUS

NMS20

IP67



Laidinėms ausinėms jungtis 
(papildomai įsigijama opcija) 

Radioaktyviųjų medžiagų aptikimas 
(papildomai įsigijama opcija) 

Tvirtas ir ergonomiškas dizainas
Patogi rankena, kuri netrukdo atlikti paiešką. Jis 
taip pat gali pasigirti išskirtine konstrukcija, 
leidžiančia detektoriui patogiai būti perbrauktam 
per apieškomą zoną, neužsikabinus  už  drabužio 
detalių. 

Universali krovimo stotelė
Patogiai ir greitai įkraukite detektorių įkrovimo 
stotyje, kuri taip pat naudojama kaip stovas. 
Komplektuojama su universaliu įkrovimo adapteriu ir 
kištukais. 

Automatinis budėjimo režimas ir išsijungimas 
sumažina energijos suvartojimą ir taupo baterijos 
veikimo laiką.

Ilgas baterijos tarnavimo laikas
NMS20 sukomplektuotas su 2 įkraunamomis 2700 
mAh Ni-MH baterijomis, kurios dirbs virš 40val.

Dažnio pastūmimas
Leidžia be trukdžių vienu metu veikti  keliems 
detektoriams. 

Armatūros eliminavimas
Pašalina armatūros aptikimą skenuojant arčiau 
žemės esančias sritis.

Aptikimo įspėjimai signalai ir indikatoriai 
1. Garsinis signalas 2. Vibro įspėjimas 3. LED 

Reguliuojamas jautrumas
Lengvai sureguliuokite jautrumą pagal 
nuspėjamą metalo dydį ir maksimalų veikimo 
atstumą. 

Platus aptikimo plotas
NMS20 siūlo greitesnę ir tikslesnę paiešką, palyginti 
su įprastais rankiniais detektoriais.  

IP67
Visiškai panardinamas ir apsaugotas 
nuo visiško dulkių patekimo. IP67

Atitinka NIJ  0602.02 standartą
NMS20 savybės atitinka NIJ standartą 0602.02, 
taip pat naują NIJ projekto standartą 0602.03 ir 
viršija NIJ standarto - 0602.02 aptikimo 
reikalavimus.



Darbinis dažnis     : 13kHz
Maitinimas:               : Metalo detektorius: 2xAA Ni-MH 2700 mAh pakraunamos baterijos
                      AC/DC krovimo adapteris: 100-240Vac 50-60Hz 0.5A
LED įspėjimas     : yra
Garsinis signalas    : yra
Vibracija        : yra
Jautrumas       : 3 lygiaiJautrumas       : 3 lygiai
Armatūros eliminavimas: yra
Baterijų tarnavimo laikas: 40+ valandų
Darbinė temperatūra  : Metalo Detektorius: -40°C - 70°C 
                 Įkrovimo stotelė: 0°C - 70°C 
                  Sandėliavimo temperatūra : -40°C - 85°C 
Darbinė temperatūra:     : NMS20: 82x445x48mm
                Įkrovimo stotis: 85x180x128mm                Įkrovimo stotis: 85x180x128mm
              Papildomai įsigijama NMS20/30 kelių prietaisų įkrovimo stotelė: 247x615x82mm
                Papildomai įsigijamas NMS20/30 transportavimo dėklas: 300x510x110mm
Svoris         : NMS20: 605g. 
                           Įkrovimo stotelė: 625g.
                                    Papildomai įsigijama NMS20/30 kelių prietaisų įkrovimo stotelė: 2595g.
                                     Papildomai įsigijamas NMS20/30 transportavimo dėklas: 1325g.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

• Oro uostai

• Prekybos centrai

• Vyriausybės biurai 

• Mokyklos

• Policijos stotys

• Karinės sritys

• Teismų rūmai 

• Kalėjimai 

• Stadionai 

• Koncertų salės 

• Viešo susirinkimo renginiai

• Transporto terminalai 

• Įmonių saugumas 

• Pastatų kompleksai 

• Prekybos ir verslo centrai

PRITAIKYMAS



NMS20/30 transportavimo dėklasNMS20/30 kelių prietaisų 
įkrovimo stotelė

PAPILDOMI PRIEDAI

2xAA pakraunamos baterijosDiržo laikiklis Riešo dirželis 

Universalūs Ikrovimo 
Adapterio Kištukai 

NMS20/30 įkrovimo stoties 
prijungimo kaiščiai (3 vnt.) Kalibravimo bandinysUSB krovimo kabelis

 Universalus Ikrovimo Adapteris NMS20/30 įkrovimo stotelė

PAKUOTĖS TURINYS
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