
✪ Gaz ve katı haldeki patlayıcı karışımlarını tespit eder

✪ PETN, RDX, HMX, plastik ve elastik patlayıclar ( türevleri dahil) 

    gibi yarı  buharlaşabilen patlayıcı türlerini tespit eder. 

✪ Hiç bir radyoaktif madde ve izotop içermez.

✪ Sarf malzemesi olmayan tek  tespit detektörüdür.

✪ Reaksiyon süresi 2 saniyedir.

✪ Karışımda bulunan patlayıcıların yoğun olan iki 

   tanesini gösterebilme özelliğine sahiptir.

✪ Yeni çıkan patlayıcı türlerinin cihaza uzaktan kontrolle 

   tanıtılabilmesi mümkündür.

✪ Wi-Fi bağlantısı ile mobil telefon üzerinden veya PC üzerinden 

kontrol edilebilir.

✪ Soğuk ortamlarda kendi ısıtıcısı ile buhar oluşturma

   yoluyla  tespiti kolaylaştırır.

Avrupa Biriği Üretimidir



1- M-ION Detektör

2- Güç Dönüştürücü

3- Batarya

4- Batarya Şarj Ünitesi

5- Kullanım Kılavuzu

6- Patlayıcı test örneği

7- Isıtıcı modül

8- Partikül örnekleme için

aluminyum folyo

ALARM EKRANI

ANA MENÜ

Avrupa Biriği Üretimidir



Teknik Özellikler

TNT, PETN* , RDX, DNT, nitrogliserin, ANFO,

EGDN, HMX *, tetryl*, nitroselüloz tozu...vb.

*-Tespit ısıtma modülü kullanılarak

daha efektif olmaktadır.

arama modu - 2 saniyeden az

patlayıcının cinsini tespit modu 8 saniyeden az

Arama modu 1 dakikadan az

Patlayıcının cinsini tespit modu 5 dakikadan az

Gerekmektedir. Ortama göre otomatik ayar

yapabilmektedir.

120 dakika ( cihaz 3 batarya ile verilmektedir)

AC giriş : 100-240 VAC, 47-63 Hz

DC Giriş : L-Ion batarya 7,2 VDC

(toplam 3 batarya ile)

Sıcaklık +5°C....+50°C

Bağıl Nem %98 (25°C de)

Arama  modunda 15 watt

partikül modunda 22 watt

Sıcaklık -50°C....+50°C

Bağıl Nem %98 (25°C de)

Elektrikli alan gerilimine bağlı Doğrusal olmayan iyon 

hareketliliği

İyonize yöntemi crown boşaltımı

20°C sıcaklıkta ve %50 bağıl nemde buhar için 1 ppt

Çalışma Koşulları

Güç tüketimi

Saklama Koşulları

Kontrol 4,3" renkli dokunmatik ekran

Kalibrasyon

Analitik Tespit

Tespit edilebilen Patlayıcılar

Tespit süresi

Isınma Süresi

Her bir bataryanın çalışma süresi

Güç Kaynağı

Avrupa Biriği Üretimidir



Teknik Özellikler

Ekran üzerinde bataryanın şarj durumu gösterilmektedir.

Ekran üzerinde gösterilmektedir.

Mevcut

tarih, saat ve tespit edilen maddenin cinsi hafızada

saklanmaktadır

Batarya değişimde cihaz çalışmaya devam eder

ups devreye girer.

 3 kilogram

400 x 110 x 160

Eternet, Wi-Fi. Özel bir yazılım gerektirmemektedir.

Patlayıcı partiküllerinin tespiti Isıtıcı ve Aluminyum folyo kullanılarak  örnek alma

Sessiz Modu

Batarya Göstergesi

Boş batarya

Alarm durumu Sesli alarm ve ekran üzerinde görsel alarm

Analizlerin hafızada saklanması

Batarya değişimi

Batarya dahil ağırlığı

Boyutlar

Dış Bilgisayar ile bağlantı

Avrupa Biriği Üretimidir


