
ISD-SMG1112L Pórtico de detecção de metais, com alta 
sensibilidade e alta capacidade anti-interferência, pode realizar 
detecção de metal em pessoas, inspecionado e verificando 
efetivamente itens ilegais; Pode ser conectada a rede para suportar 
e atender aos requisitos de gerenciamento da plataforma em 
diferentes cenários; Pode ser aplicado a departamentos de 
segurança pública, tribunais, promotorias, presídios, órgãos 
governamentais, centros de transporte, parques empresariais, 
condomínios corporativos, escolas, hospitais, pontos turísticos 
culturais e exposições, atividades de segurança em larga escala e 
outros cenários.

Principais Recursos:

ISD-SMG1112L
Pórtico Detector de Metais

• Função de rede: O equipamentos pode ser acesado através do terminal web para configuração de 

parâmetros.
• Detecção de metal: pode detectar objetos do tamanho de uma moeda de metal, realiza efetivamente a 

verificação de itens ilegais.
• Altura de detecção ultra baixa: Objetos de metal a mais de 3 cm acima do solo podem ser alarmados 

quando entrarem na área de detecção.
• Função de autodiagnóstico de inicialização: execute um auto teste no sistema no momento da 

inicialização e exiba os resultados do teste.
• Tela LCD colorida de 7 polegadas, pode exibir menu, número de pessoas, número de alarme de metal e 

outras informações.
• Função de alarme multi zona: Vários metais em diferentes posições do corpo humano serão alarmados 

ao mesmo tempo ao passar pelo portão de segurança e podem indicar a posição de vários metais, 
suportando até 12 zonas.

• Design de componentes modulares: transporte e manutenção fáceis e rápidos.
• Com função de alarme de objeto voador: objetos de metal lançados do meio da porta também 

alarmarão com precisão. Suporta leitura de objetos entre 0,5 e 2m/s.



Características do Produto： 

 Precisão de detecção: A maior sensibilidade pode detectar 1 metal do tamanho de uma moeda ; Sem 

sub-notificação e notificação cruzada;

 Exibição de localização: A área de detecção é dividido em 12 zonas de defesa, e objetos suspeitos 

podem ser exibidos com precisão em cada área.

 Configuração de frequência: Uma variedade de frequências podem ser ajustada para reduzir a 

interferência de várias portas usadas em paralelo.

 Ajuste do limite de alarme: O limite de alarme pode ser ajustado de acordo com o tamanho do metal 

detectado de acordo com a necessidade, suportando 255 níveis.

 Contagem do número de pessoas: Com a utilização do infravermelho bilateral através do feixe 

podemos detectar com precisão o número de pessoas que passam e o número de alarmes.

 Luz de posicionamento: O batente da porta possui uma luz de LED, que pode exibir de forma intuitiva a 

área onde os itens proibidos estão localizados através da luz de posicionamento. Indicação de operação e 

alarme. Cancelamento de alarme rápido através da interface.

 Visor do painel: tela LCD de 7 polegadas, com menu em português.

 Configuração de um clique: Processador de comando inteligente embutido armazena o valor de 

configuração de sensibilidade de detecção recomendado de uma variedade de locais, o que é 

conveniente para os usuários selecionarem rapidamente. Programação protegida por senha e ou chave 

de bloqueio.

Material da porta: a aparência é de PVC, bonito, generoso, à prova de fogo, anticorrosivo, à prova de 

umidade e anticolisão, sem deformação.

 Proteção de segurança: em conformidade com as normas internacionais de segurança, inofensivo para 

portadores de marcapasso, gestantes, mídias magnéticos, etc.

 Níveis de usuários para operadores e para administradores.

 Auto diagnóstico com monitoramento ativo do equipamento, indicação de falhas e alarmes.

 Auto proteção contra falso alarme.



Especificações 

Definições do 

Fonte Alimentação 127V a 220V  - 50-60Hz
Consumo < 25W 
Temperatura e humidade 
operacionais -20℃─55℃，10%-95%，(Sem condensamento)

Nível de Proteção IP41 

Peso <75kg 

Dimensões 
Dimensões (A x L x C) 2200mm(A) x 840mm(L) x 600mm(C)
Área de Passagem
(A x L x C) 

2000mm(A) x 710mm (L) x 500mm(C)

Sistema




