
METOR 6S 
Tiêu chuẩn NIJ 0601.02, Cổng dò kim loại có độ nhạy cao dùng cho 
trại giam và các cơ sở bảo vệ an ninh  và tài sản. 

Độ nhạy vượt trội 

Khả năng miễn nhiễm vượt trội 

Phù hợp với êu chuẩn NIJ 0601.02 

Cổng dò kim loại Metor 6S có độ nhạy  
được thiết kế đặc biệt để phát hiện các 
vật kim loại và kim loại màu nhỏ, chẳng 
hạn như dao cạo dùng 1 lần cho tù 
nhân, một mảnh lưỡi dao cạo, kim loại 
dưới chân, chìa khóa, còng tay, kíp nổ, 
mũ, đồ trang sức, ền xu, bộ vi xử lý và 
chip nhớ. Metor 6S tăng khả năng an 
toàn trong các nhà tù và trại giam bởi 
hiệu quả phát hiện các vật kim loại nhỏ 
mà có thể được sử dụng như vũ khí, 
ngay cả khi chúng được dấu kín sâu 
trong cơ thể . Khi được sử dụng trong 
cơ sở sản xuất và có sở phân phối để 
bảo vệ tài sản nhỏ có giá trị, 6S Metor 
tăng hiệu quả lợi nhuận bằng cách 
ngăn chặn hành vi trộm cắp của nhân 
viên. 

Tiêu chuẩn NIJ 0.601,02. 

Metor 6S phù hợp với êu chuẩn NIJ 
0.601,02, đáp ứng các yêu cầu về hiệu 
chuẩn và của các cơ quan thực thi pháp 
luật. Chương trình cài sẵn có đáp ứng 
các mức độ bảo mật khác nhau có sẵn 
để phù hợp với NIJ. 

Các vùng độc lập cung 
cấp: 

Phân biệt tốt hơn. 

Khả năng phát hiện 
đáng n cậy về các vật 
nguy hiểm . 

Thông lượng giao thông 
cao. 

Khả năng xác ddinjhj 
chính xác vị trí của các 

Tăng cường bảo mật  

Các nh năng mới nhất cho việc nâng 
cao bảo mật có sẵn trên Metor 6S. Tự 
hiệu chuẩn khả năng an ninh, bảo vệ 
năng lượng chống lại sự xâm nhập 
không mong muốn tới tới thiết bi.̣ 
Người sử dụng hoàn toàn có thể cấu 
hình mức cho phép có thể kiểm soát ai 
có thể xem và cài đặt Metor 6S. 

Tính năng nâng cao để sử dụng dễ 
dàng 

Cảm biến tự động và chức năng cảm 
biến sàn làm cho quá trình hiệu chỉnh 
dễ dàng, giảm được thời gian thử 
nghiệm và caćh thức lỗi.  

Chức năng tự động hóa tần suất lựa 
chọn tần số tối ưu cho môi trường cài 
đặt hoặc trong trường hợp đặt liên 

ếp nhiều cổng từ cạnh nhau. 

Chương trình phát hiện cài đặt sẵn –
Metor 6S được cung cấp với nhiều cài 
đặt sẵn dựa trên êu chuẩn NIJ ‐ 
0.601,02 cũng như để phát hiện các 
vật dụng nhỏ có từ nh hoặc không từ 

nh và các đối tượng được làm bằng 
hợp kim khác nhau, sẵn sàng để sử 
dụng ngay lập tức dễ dàng. 

Chức năng báo động ngẫu nhiên 

Metor 6S có chức năng ngẫu nhiên báo 
động để nhân viên an ninh có thể kiểm 
tra bổ xung. 

 Với nh năng báo động kép, người 
bình thường cũng sẽ gặp trường hợp 
cảnh báo ngẫu nhiên. 

Bộ đếm thông minh cho thống kê 
chính xác 

Metor 6M được xây dựng với bộ 
đếm thông minh và được ch hợp ẩn 
bên trong các tấm. Bộ đếm 2 chiều  
với chế độ đếm giảm dần. Cảnh baó, 
số hành  khaćh và tỷ lệ cảnh baó, 
đều có thể được ghi nhận. 

Dễ dàng cài đặt và vận hành 

Với khả năng miễn nhiễm từ và miễn 
nhiễm độ rung của mình, Metor 6M 
dễ dàng cài đặt trong môi trường có 
yêu cầu khắt khe nhất. Nhiều cổng 
từ có thể đặt cạnh nhau, để tăng độ 
linh hoạt trong khi lập kế hoạch cài 
đặt tại một địa điểm mới. 

Thi ̣trường:  

Các cơ quan thực thi pháp luật. 

Trại giam. 

Các nhu cầu bảo vệ tài sản. 



METOR 6S 
Sự phù hợp  

Tiêu chuẩn an toàn Metor 6S đáp ứng được các giới hạn được thiết lập bởi các êu chuẩn quốc tế và an 

toàn với con người. An toàn cho người mang máy trợ m, phụ nữ có thai, và các vật liệu 

có từ ́nh. 

Các êu chuẩn khác Metor 6S đáp ứng êu chuẩn NIJ 0601.02, thực hiện các yêu cầu trong hiệu chuẩn cũng 

như pháp luật.  

Tương thích Tuân thủ các êu chuẩn quốc tế áp dụng cho điện tử an toàn và EMC  

Thông số kỹ thuật  

Nhiệt độ môi trường Từ ‐20° C tới + 60° C (Từ ‐4° F tới +140° F)  

Độ ẩm Từ 0 tới 95% không ngưng tụ 

Cấp bảo vệ IP 55 (EN 60529) 

Nguồn cấp Điện lưới: 90‐264V AC/50‐60Hz Pin: 12V DC Tiêu thụ: 50W (AC), 40W (DC) Cầu chì: TIA 

5x20 mm Dây điện dài: 2.5 m (8.2 ).  

Báo động Nghe/nhìn thấy báo động. Hiển thi ̣mức và vùng baó động. Chuyển ếp để báo động từ 

xa  

Cảm biến Cảm biến 100 bước trong chương trình, nằm ngang khu riêng biệt với độ nhạy điều chỉnh 

từ 0‐200%  

Hiệu chuẩn Tự động hoặc tùy chọn 

Chế độ ứng dụng  Bộ lọc n hiệu kỹ thuật số. Một tần số hoạt động thıćh hợp để ngăn ếng ồn ra xung 

quanh  

Bảo hành  2 năm, phụ tùng  

Kết nối mạng  MetorNet Hệ thống giám sát an ninh tương thích (Ethernet)  

Kích thước  Bên trong: Rộng: 710 mm (28”), Cao: 2050 mm (80.7”) ; bên ngoài: Rộng: 850 mm 

(33.5.”) x Cao 2240 mm (88.2”) sâu x 700 mm (27.6”) 

Trọng lượng, khối 

lượng vận chuyển 

Tổng khối lượng vận chuyển: 74.5kg (164 Ibs); Thể ch vận chuyển: .47 m3 (16.5 cu ); 

Trọng lượng: 58kg ( 128 Ibs); Cuộn: Khối lượng vận chuyển: 55.5kg(122.4 Ibs); Thể ch 

vận chuyển: .35m3 (12.37 cu ); Thanh ngang‐điện: Khối lượng vận chuyển: 19kg (42 

Ibs), Thể ch vận chuyển: .12m3(4.2 cu ) 

Tùy chọn & Phụ kiện 

Pin dự phòng: Lên đến 8 giờ khi xảy ra sự cố mất điện 

Điều khiển từ xa: Định hướng song song giúp điều khiển từ xa dễ dàng điều khiển và sao chép thông số từ các đơn vị khác. Chỉ 
đơn vị này kiểm soát thương hiệu Metor đi qua máy dò kim loại làm chương trình phát hiện dễ dàng. Các hoạt động của đơn vị 
kiểm soát đảm bảo bằng mật khẩu và mã biến đổi để ngăn chặn truy cập trái phép. 

ADA tương thích thanh ngang: Thanh ngang 32 in có sẵn để đáp ứng ADA phù hợp với khả năng ếp cận của xe lăn 

Thử nghiệm: Để hỗ trợ cho việc hiệu chuẩn và kiểm tra 

MetorNet 3 Pro Web: Là hệ thống quản lý an ninh từ xa, thu thập về các số liệu, lưu lượng người đi qua và báo động dữ liệu lên 
đến 255 metor và thuận ện trong việc tạo ra các báo cáo 

Đèn giao thông: Hỗ trợ cho sự nhịp nhàng của dòng người đi qua thiết bị kiểm tra. 

Hỗ trợ khách hàng 

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi luôn đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả và cá nhân hóa hơn những gì bạn mong đợi. Cùng với kho 
hàng thay thế và đội ngũ nhân viên có tay nghề trên toàn thế giới, bạn có thể chắc chắn là Rapiscan Systems luôn có giải pháp 
để giải quyết yêu cầu của bạn. Bằng sự trả lời của thời gian, các bộ phân phân phối và hỗ trợ đội ngũ của chúng tôi chú trọng 
vào khách hàng để cải ến sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. 

Với sự phát triển liên tục của các sản phẩm Rapiscan Systems có quyền sửa đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước. Hình 
ảnh sản phẩm chỉ để tham khảo chung. Xin lưu ý theo pháp luật và các quy định của Hoa Kỳ, không phải tất cả các sản phẩm của 
Rapiscan có thể bán tại tất cả các nước không hạn chế. Xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Rapiscan Systems để biết 
thêm thông n. 
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