Aplicações

Detector de Metal Manual DMM-93
O DMM-93 é a mais avançada tecnologia em detetores de Metais e armas, fabricado atualmente. O seu projeto é
moderno e desenho específico para revistas de pessoas. Detecta indistintamente metais ferroso e não ferroso.

Aplicações
PROTEÇÃO PATRIMONIAL E/OU SEGURANÇA
Em saídas de fábricas, aeroporto, prisões,estádios e etc. Onde houver necessidade de peças metálicas ou
armas, como: pistolas, facas, canivetes e outros.
(((Vibralert))) – É um sistema opcional do Detetor de Metal DMM-93/V, desenvolvido pela PRIEL, ou seja o
usuário tem a opção de sirene ou mudo “silencioso” vibrando o equipamento quando detecta metais ao invés
de soar o alarme, permitindo uma maior discrição nas revistas pessoais. Este sistema é único e ‘exclusivo” da
PRIEL com pedido de patente requerido no INPI.

Dados Técnicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuito transmissor/receptor de alta sensibilidade
Chave de alimentação e operação momentânea ou contínua
Indicador com led e sonoro
Indicador de carga de bateria ( boa ou fraca )
Plug para fone de ouvido ( revista sigilosa )
Construção em plástico injetado ABS (alto impacto)
Alimentação, 1 bateria 9 VDC (recarregável) para 80 horas de operação
Dimensões: Comprimento 40,0 cm x largura 8,5 cm x altura 4,0 cm
Peso 350 grs
Carregador de bateria de 90 a 250 VAC
Capa preta para transporte do equipamento, (TIPO COLDRE) (acessório a parte)
Modelo DMM – 93/V - modelo com opcional (((Vibralert)))

Funcionamento
O DMM-93 detecta pequenos objetos, até mesmo uma moeda no corpo de uma pessoa. Ao encontrar o objeto
metálico, o mesmo ativa um alarme áudio-visual. Não há necessidade de contatar o aparelho na pessoa ou suas
vestimentas, pois o seu campo magnético é super forte.
Possui duas opções de Botões de acionamento:

1 - Botão liga/ desliga
Quando usado botão “liga/ desliga”, na posição ligado, possui modo stand by, que economiza bateria, quando
não existir presença de metal.

2 – Botão de pressão
Quando usado com botão pressionado para ligar, desliga-se instantaneamente quando o operador soltar o
botão ou o equipamento, evitando desta forma esquecer o equipamento ligado e economizando bateria.

Obs.: Estas opções de uso ficam a critério e escolha do cliente na solicitação dos equipamentos.

NOTA:
As informações contidas neste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.
(((Vibralert))) - É marca Registrada da PRIEL Industria Eletrônica Ltda.

