
Nowa linia wykrywaczy metali Nokta Makro Security przenosi 
bezpieczeństwo na zupełnie nowy poziom, oferując zaawansowane 
technologie wykrywania i najwyższą niezawodność. NMS20 jest 
stworzony do wyszukiwania wszystkich rodzajów żelaznych i 
nieżelaznych metali.

Bezpieczeństwo nie może być zagrożone, zarówno w 
pomieszczeniach, jak i na zewnątrz!

Pierwszy na świecie wodoszczelny
ręczny wykrywacz metali Security

NMS20

IP67



Gniazdo słuchawkowe Jack 
(opcjonalnie)

Wykrywanie substancji radioaktywnych 
(opcjonalnie)

Solidna i ergonomiczna konstrukcja
Urządzenie posiada wygodny uchwyt, który nie 
zakłóca obszaru detekcji. Charakteryzuje się 
również wyjątkową konstrukcją, która umożliwia 
wygodne przesuwanie detektora po kontrolowanym 
obszarze bez zahaczania o ubranie.

Uniwersalna stacja ładująca
Wygodne i szybkie ładowanie detektora w stacji 
ładującej, która służy również jako podstawka. W 
zestawie uniwersalny adapter do ładowania i 
wtyczki.

Automatyczny tryb czuwania i wyłączenie
Zmniejsza zużycie energii i oszczędza 
akumulatory.

Długie działanie akumulatorów
NMS20 jest dostarczany z dwoma akumulatorami 
AA o czasie działania ponad 40 godzin.

Przesunięcie częstotliwości
Pozwala na wolną od zakłóceń pracę kilku 
detektorów jednocześnie.

Eliminacja metalowych elementów 
konstrukcyjnych
Eliminuje wykrywanie zbrojenia podczas 
skanowania obszarów bliżej ziemi.

Alarmy i wskaźniki sygnalizujące
1. Alarm dźwiękowy 2. Alarm wibracyjny 3. 
Alarm LED

Możliwość dostosowania czułości
Łatwo dostosujesz czułość do rozmiaru 
szukanego obiektu metalowego i 
maksymalnego zakresu roboczego.

Szeroki zakres przeszukiwania
NMS20 oferuje szybsze i dokładniejsze 
przeszukiwanie w porównaniu z konwencjonalnymi 
detektorami ręcznymi.

IP67
Całkowicie wodoszczelny i z pełną ochroną 
przed wnikaniem pyłu.IP67

Zgodny ze standardem NIJ 0602.02
Funkcje NMS20 są zgodne ze standardem NIJ 
0602.02, a także z nowym projektem standardu 
NIJ 0602.03. Przekraczają wymagania dotyczące 
wykrywania standardu NIJ - 0602.02.



Częstotliwość pracy            : 13 kHz
Zasilanie                        : Detektor metali: 2xAA akumulatorki Ni-MH 2700 mAh 
                            : Stacja ładowania AC/DC:  100-240V 50-60Hz 0,5A
Alarm LED                         : Tak
Alarm dźwiękowy                     : Tak
Wibracje                           : Tak
Czułość                          : 3 poziomyCzułość                          : 3 poziomy
Eliminacja elementów konstrukcyjnych : Tak
Czas pracy na akumulatorach              : Ponad 40 godzin
Temperatura pracy          : Detektor metali: -40°C - 70°C (-40°F - 158°F)
                       : Stacja ładowania: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
                        : Temperatura przechowywania: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
Wymiary (Dł. x Sz. x W.)            : NMS20: 82x445x48mm (3.2''x17.0''x1.9'')
                                            : Stacja ładowania: 85x180x128mm (3.3''x7.1''x5.0'')
                    : Opcjonalna stacja ładująca 1-5 urządzeń: 247x615x82mm (9.7''x24.2''x3.3'')
                      : Opcjonalna walizka transportowa: 300x510x110mm (11.8''x20.1''x4.3'')
Waga                               : NMS20: 605g. (1.3lbs)
                                 : Stacja ładowania: 625g. (1.4lbs)
                                          : Opcjonalna stacja ładująca 1-5 urządzeń: 2595g. (5.7lbs)
                                           : Opcjonalna walizka transportowa: 1325g. (2.9lbs)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

• Lotniska

• Centra handlowe 

• Biura rządowe 

• Szkoły

• Komisariaty

• Obszary wojskowe

• Sądy 

• Więzienia 

• Stadiony

• Sale koncertowe

• Miejsca spotkań publicznych

• Terminale transportowe

• Bezpieczeństwo firmy

• Kompleksy budowlane

• Centra handlu i biznesu

ZASTOSOWANIE



Futerał do przenoszenia
NMS20/30

Stacja do jednoczesnego ładowani
 1 do 5 urządzeń

AKCESORIA OPCJONALNE

2xAA Akumulatorki
Ni-MH 2700 mAhKabura do pasa Smycz na nadgarstek

Wtyczki do różnych rodzajów
gniazdek

Łączniki stacji ładowania
NMS20/30 (3 sztuki)

Wzorcowy próbnik do testowania
urządzeniaPrzewód USB do ładowania

Sieciowa ładowarka uniwersalnaStacja ładowania NMS20/30

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

www.noktadetectors.com
Nokta Makro zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, specyfikacji lub akcesoriów bez uprzedzenia i bez jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności z tego powodu.


