
METOR 6WP 
 

Khả năng phát hiện vượt trội giúp việc 
kiểm tra an ninh nhanh chóng cho các 
nhóm người lớn. 

 
IP65 – Chịu được mọi loại thời tiết 

Nhẹ và quét được nhiều vùng 

Lắp ráp/Tháo rời trong 5 phút – Không cần công cụ  

Khả năng phát hiện vượt trội. 

Sử dụng pin để hoạt động 

 
 
 
 
 

The Metor 6WP là một máy dò kim  

loại hiện đại, đa năng kết hợp với công 
nghệ  tiên tiến, thiết kế hấp dẫn nhưng 
thực tế. The Metor 6WP là một sự lựa 
chọn tuyệt vời cho các công trình tạm thời 
hay vĩnh viễn tùy thuộc vào sự vận dụng 
của bạn. 

An ninh cho các sự kiện lớn 

Do có các ứng dụng có khả năng phân 
biệt cao, các Metor 6WP thích hợp cho 
việc kiểm tra nhanh an ninh của các nhóm 
lớn người dân. Để hỗ trợ nhân viên an 
ninh trong việc xác định chính xác và nhất 
quán mối đe dọa, các Metor 6WP được 
trang bị 2 vùng màn hình. 

Phạm vi ứng dụng rộng 

The Metor 6WP kết hợp một máy dò kim 
loại hiệu suất cao với động cơ bền và nhỏ 
gọn cũng như phong cách xuất hiện phù 
hợp ngay cả trong những môi trường kiến 
trúc khắt khe nhất.Một lớp bảo vệ IP65 
làm cho Metor 6WP trở nên lý tưởng để 
sử dụng ngoài trời. 

An ninh di động 

Cơ chế của Metor 6WP được thiết kế đặc 
biệt để tăng sức chịu đựng với nhiều bản 
lắp đặt tại các địa điểm khác nhau. Các 
cổng từ cài đặt đơn giản và có thể được 
lắp ráp bởi 1 người trong 5 phút. Do có 
thiết kế gọn nhẹ,  Metor 6WP có thể dễ 
dàng được vận chuyển từ vị trí này đến vị 
trí khác mà không cần bất kỳ một công cụ 
lắp đặt hay tháo dỡ nào. Như một ích lợi 
bổ sung cho các ứng dụng tạm thời, các 
cổng từ có thể di chuyển được trong quá 
trình lắp đặt hoàn chỉnh. Metor 6WP đi 
kèm với chất lượng ổn định mặt đất và 
các tùy chọn kèm theo. 
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Sử dụng thân thiện 

Metor 6WP có giao diện người dùng tích 
hợp các lựa chọn cho phép lập trình 
nhanh chóng và dễ dàng.Người dùng có 
thể hiệu chuẩn cổng từ, sử dụng các 
chương trinh phát hiện mẫu và tần số tự 
động/ điều chỉnh độ nhạy hoặc vận hành 
cổng từ với hiệu chuẩn định trước đã 
được lưu trong bộ nhớ. 

Như một tính năng an toàn, Metor 6WP 
kết hợp tự bảo vệ hiệu chuẩn là màn hình 
cài đặt thông số. Hơn nữa, các kết nối và 
cáp của cổng từ được khóa bên trong 
thanh ngang. Metor 6WP được trang bị 
thiết bị bảo vệ năng lượng sẽ báo động 
ngay khi cổng từ mất nguồn (ví dụ, nếu 
dây điện bị đứt). 

Hoạt động đơn giản 

Với khả năng miễn nhiễm từ và độ rung 
của mình, Metor 6WP dễ dàng lắp đặt 
ngay cả trong những môi trường 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. 

Bộ đếm chính xác 

Metor 6WP có tinh năng của bộ đếm 
thông minh and bộ cảnh báo có thể đếm 
chính xác về lưu lượng lưu thông và cảnh 
báo kết quả. Bộ đếm được tích hợp bên 
trong màn hình, kẻ cả các bước tăng và 
giảm, do đó đưa ra một con số lưu thông 
chính xác. 

 
Thị trường 

 
  Hải quan và kiểm sát biên giới   

  Phòng thủ 

An ninh sự kiện 

Bảo vệ VIP 

     Quảng cáo  

     Thiết bị giải trí 



Sự phù hợp 

Tiêu chuẩn an toàn Metor 6WP đáp ứng được các giới hạn được thiết lập bởi các tiêu chuẩn quốc 
tế và an toàn với con người. An toàn cho người mang máy trợ tim, phụ nữ có 
thai, và các vật liệu có từ tính 

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

       

Thông số kỹ thuật 

Nhiệt độ môi trường  Từ -20° C đến + 60° C (Từ -4° F đến +140° F) 

Độ ẩm 0 đến 100% RH 

Cấp bảo vệ IP65 (IEC 60529) 

Nguồn cấp Điện lưới: 90 - 264 VAC / 50-60 Hz 

Pin (không bắt buộc): 12 VDC 

Báo động Nghe/nhìn thấy báo động. 

2 x 20 ký tự chữ số hiển thị và hiển thị vùng miền. Báo động ngắt mạch kết 
nối. 

Thời gian báo động Có thể điều chỉnh 

Độ nhạy Độ nhạy 100 bước trong chương trình. Điều chỉnh mức độ cảm biến riêng 
biệt. 

Hiệu chuẩn HIệu chuẩn cảm ứng tự động cho toàn bộ độ cảm ứng và từng mức độ hiệu 
chuẩn cảm ứng hoặc tự thiết lập độ cảm ứng. Chức năng cảm ứng tự động 
lựa chọn độ nhạy thích hợp cho loại vũ khí cụ thế và đối tượng kiểm tra. Điều 
này giúp loại bỏ sự dùng thử và phương án lỗi. 

 Chế độ ứng dụng Bộ lọc kỹ thuật số. Nhiều tần số hoạt động. Tự động tìm kiếm thường xuyên. 

Bảo vệ năng lượng Màn hình cổng từ đầu vào đưa ra cảnh báo khi mất nguồn điện. 

Bảo vệ hiệu chuẩn Thông số màn hình hiệu chuẩn đưa ra cảnh báo khi có bất kỳ giá trị tham số 
hiệu chỉnh thay đổi. 

Tự kiểm tra sai lệch Thân thiện với người sử dụng xác định tình trạng lỗi. 

Bảo hành 1 năm, phụ tùng 

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

Kích thước Bên trong: 76cm (30 in.): Rộng: 205 cm (81 in.) Cao: 101 cm (40 in.) Ngoài: 
101 cm (40in) Rộng x 223 cm (88 in.) Cao x 35 cm (14 in.) Sâu 

Trọng lượng 41 kg (90 lbs.) 

Khối lượng vận chuyển Tổng khối lượng vận chuyển:69kg (152lbs). Thể tích vận chuyển: 0.36 m3  
(12.7 cu ft) Cuộn: khối lượng: 53 kg (117 lbs) thể tích: 0.29 m3  (10.2 cu ft) 

Thanh ngang-điện: khối lượng: 16 kg (35 lbs) thể tích: 0.07 m3 (2.5 cu ft) 
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   76 cm (30 in.)   

101 cm (40 in.) 

Weight: 41 kg (90 lbs) 
 

 
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 tin. 
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Tùy chọn và 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 viji 
kiểm soát bảo đảm bằng mật khẩu và mã biến đổi để ngăn chặn truy cập trái phép. 

Hệ thống đèn giao thông hợp nhất: Metor 6WP có thể được trang bị bộ đèn giao thông 
được đánh dấu rõ ràng trên thanh ngang để tối ưu hóa luồng giao thông và tăng tốc độ 
lưu thông. 

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

MetorNet 3 Pro Web: là hệ thống quản lý an ninh từ xa, thu thập về các số liệu, 
lưu lượng người di qua và báo động dữ liệu thuận tiện cho việc đọc báo cáo. 
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Rapiscan Systems is 
ISO 9001:2008 Certified 
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