
------------------------------- HANDHOLD METAL DETECTOR 
Inspection system    

  
   100HD  خصوصيات فني مهندسي

  
  همواره در ميدان ديد اپراتور قرار دارد ،كه تحت برنامه ميكرو موارد ذيل را جهت اطالع و اخذ تصميم ) LED عدد ٦ با ( يك بارگراف  HD 100در پانل 

  .صحيح به اپراتور نشان ميدهد 
  

   : نمايش ولتاژ باطري: الف 
  :نشان ميدهد مطالق شكل ذيل  مقدار ولتاژ باطري را رگراف ،بايد ينما وقتي دستگاه را روشن مي

  

    
  نمايش ضريب حساسيت و مفهوم تنظيم آن: ب 

ن  كه در حافظه ميكرو ثبت گرديده به نمايش در مي آيد ، بديهي است كه هدف مسئولي ،پس از نمايش ولتاژ باطري ، آخرين ضريب حساسيت تنظيم شده
انواع سالح گرم و سرد ، لوازم : محترم حفاظت در استفاده از فلزياب دستي ، بيشتر براي تشخيص انواع لوازم فلزي غير معمول و تروريستي از قبيل 

 دسته كليد ، قالب كمر ، :ميباشد  نه وسائل فلزي كه اكثر عابرين بطور معمول به همراه دارند از قبيل . . . . . . الكترونيك تخريبي كنترل از راه دور و 
كه ضمن تأمين اهداف شما با تشخيص وسائل فلزي معمولي باعث كاهش سرعت تردد و  لذا ضريب حساسيت بايد به گونه اي تنظيم شود..... ساعت مچي و

نل الكترونيك ، حساسيت دستگاه را   در روي پاDOWN و UPتراكم عابرين در محل بازرسي نشود ، به همين دليل شما ميتوانيد با استفاده از دو شاسي 
  .يد يتنظيم نماشكل ذيل مطابق 

  
  )اكثرفلزياب هاي دستي متداول امروزي ، اعم از داخلي ويا خارجي ،داراي امكان تنظيم ضريب حساسيت توسط اپراتور نميباشند : ( توجه 

  
يك سيستم حفاظتي بسيار مؤثر براي تجسس افراد در زمان ورود به اماكن حفاظت شده در خصوص كشف انواع سالح و ديگر  فلزياب دستي

تم تكميل كننده حفاظتي در اماكني كه از گيت كنترل تردد استفاده تجهيزات فلزي غيرمجاز ميباشد ، كه ميتوان از آن به منظور يك سيس
مينمايند و يا بصورت يك وسيله مستقل حفاظتي استفاده نمود ، البته بايد درنظر داشت كه سرعت تردد عابرين با استفاده از اين سيستم ، بعنوان 

  .هاي بدن عابر در مقايسه با سيستم گيت كنترل تردد كمتر ميباشد يك سيستم مستقل حفاظتي با توجه به زمان الزم براي تجسس كليه قسمت 

HD 100  ٩يكي از پيشرفته ترين نمونه هاي موجود در ميان انواع مشابه خود ميباشد كه حاصل 
سال تحقيق و توليد مداوم متخصصين اين شركت در ايران  بوده و  از نظر كارايي ميتواند با انواع نمونه 

  .ابه رقابت نمايد و حتي در مواردي از آنها برتر باشد هاي خارجي مش
 HD 100 را ميتوان يك بدن ياب نسل جديد ناميد ، زيرا اولين بدن ياب صد در صد هوشمند است كه  

نسبت به نسلهاي قبلي خود از ويژگيها و امكانات بسيار پيشرفته تري برخوردار ميباشد و به همين 
زيكي و چه از نظر سيستم الكترونيكي با انواع مدل هاي قديمي خود قابل دليل ، چه از نظر ساختار في

مقايسه نميباشد ، همچنين ميتوان از مهمترين ويژگي هاي اين سيستم جدا از مسائل فني نسبت به 
  :انواع مشابه خارجي ، به موارد ذيل نيز توجه نمود 

  
ايشگر بصري به اپراتور ، كه تا كنون ، تشخيص اندازه فلز مورد كشف و نمايش آن توسط سيستم نم -١

  مورد استفاده قرارگرفته و انواع مشابه داخلي و خارجي  فاقد چنين مزيتي  100HDفقط در سيستم 
  .هستند 

  تجهيزات فني است ، ميباشد استفاده از خدمات بعد از فروش دائم ،كه از مهمترين فاكتورهاي مطرح در   داراي ضمانت يك ساله و-٢
 مشكالت ثبت و سفارش و دريافت و گمركي ،بهاي آن به نسبت قابل مال حظه اي كمتراز انواع مشابه خارجي است وهزينه هاي بيمه ،حمل   -٣

  .مجوز ترخيص و ديگر مشكالت تبعي آنرا ندارد 
    زمان دريافت آن  به نسبت انواع مشابه خارجي ، به مراتب كمتر و در مواردي بالفاصله ميباشد-٤

 



  چگونگي نمايش  كشف فلز و مفهوم آن: پ 
HD100 كليه فلزياب هاي دستي متداول ، داراي سيستم هشداردهنده صوتي ، كه تنها وسيله اعالم كشف فلز است ميباشد ، اما همانگونه كـه                همانند

 ٦با (  - داراي يك سيستم هشدار دهنده بصري ، براي تشخيص اندازه فلز مورد كشف نيز ميباشد ، كه به صورت يك بارگراف HD100قبال اشاره نموديم 
طي به سهولت نشان دهد و اپراتور با مشاهده آن از چگونگي يشرا همواره در ميدان ديد اپراتور قرار دارد ، تا اندازه فلز مورد كشف را در هر ) LEDعدد 

 گرفته و ساير فلزيـاب هـاي     مورد استفاده قرارHD 100يم كه اين سيستم براي اولين بار در ياست تأكيد نما فلز مورد كشف باخبر گردد ، شايان ذكر
ميتواند بدون نياز ) بارگراف ( و بصري ) بيزر ( مشابه داخلي و خارجي تاكنون فاقد آن ميباشند ، لذا اپراتور با استفاده از دو سيستم هشداردهنده صوتي 

  .ا در باالترين سطح ممكن تأمين و اجرا نمايد ط اهداف مديريت حراست ريشرا به بازديد دستي عابر كليه فلزات همراه وي را تشخيص دهد ، و در هر
  نمايش تعداد چراغ هاي روشن  بارگراف ، برحسب اندازه وسيله فلزي مورد كشف

  
  :مثال ذيل ميتواند اهميت و مفهوم سيستم هشدار دهنده بصري را بيشتر بيان كند 

 نزديك ميشود ، اپراتـور بـا   ) قالب كمر (فلزياب هاي متداول امروزي ، وقتي بخش جستجوگر سيستم به يكي از فلزات همراه عابر              درزمان استفاده از    
شنيدن صداي بوق متوجه كشف فلز ميگردد ، اما نميتواند تشخيص دهد كه اين صدا مربوط به كشف قالب كمر و يا سالح مخفي شده در پشت آن ميباشد 

  اپراتور عالوه بر شنيدن صداي بوق به معناي كشف فلز غيرمجاز ، با مشاهده تعداد چراغ هاي روشن سيستم بارگراف متوجه ميشود ، HD 100، اما در 
 فلز ديگري ، بزرگتر ازقالب كمركه بصورت پوششي در پشت آن مخفي شده ، كه توسط دستگاه كشف گرديده است

   TECHNICAL FEATURES                                                                           مشخصات و مزاياي فني                   
   Dimensions :    H          W          D                                             طول      پهنا      قطر                                                      :   ابعاد هندسي 
    Cm 4        5 .14        48                                                             سانت                           ٤       ٥/١٤      ٤٨                    
  Frequency : 25 K Hz                                                                                                                 كيلو هرتز                      ٢٥: فركانس كار 

    : Alarm systems                                                      :                                                                                                   سيستم اعالم خبر 
   Acoustic Signaling : Buzzer -1                                     بيزر                                                                                               - سمعي -١
    of  2- Visual – With Capability :                                                                                                                :  بارگراف با امكان - بصري -٢

  Displaying the size of metal by the bar graph                                نمايش نسبي اندازه فلز همراه عابر                                                
   With Capability of:   ( 8.4V 800 MA ) Batt.   NI-CD: Power supply                   :            با امكان شارژ  داخلي پك باطري: منبع تغذيه 

  V ( +/- 20% ) 50 HZ 220 -1                                                                                              سيكل                    ٥٠ ولت ٢٢٠ از برق شهر  -۱
    12v DC External Battery                                                                                                                            خودرو ولت ١٢ باطري از  -٢

  Cantinas time working : 30h                                                                                                    ساعت ٣٠ : مداوم كار زمان مدت
    

  
  
        Telefax : (+98-262) 4238601 – 4238603 ۰۲۶۲ با كد  ۴۲۳۸۶۰۳  الي ۴۲۳۸۶۰۱:   تلفكس  

 IR.EDISSM.WWW  :   سايت    
  com.medisselectronic@mediss  : mail-e       : پست الكترونيك 

  

  
    :CONTENT                                                       :سيستم همراه لوازم

  
   Aluminum  carrying case :                                    حمل سيستم  كيف آلومينيومي-۱
     Main unit  :                                                                              دستگاه فلزياب  -۲
   220V AC Charger                                                     :              شارژر برق شهر-٣
  Cigarette Charger  شارژ فندكي خودرو                                                                -۴
    Operating  carrying bag  ساك حمل عملياتي دستگاه                                         -۵
  Catalog     سيستم                                                                            يكاربرد كاتالگ -٦

  


