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ZDOKONALENÝ DETEKTOR KOVŮ 

S POKROČILÝMI PARAMETRY

Způsoby využití

 Nápravná zařízení

 Prosazování práva

 Vládní budovy

 Letiště

 Průmysl (zabezpečení)

 Jaderná zařízení (bezpečnost)

 Nemocnice (MRI)

 Centra pro zpracovávání dat

DVA DETEKTORY V JEDNOM PROVEDENÍ

  VYSOKÁ CITLIVOST

Plně v souladu se standardem NIJ-0601.02 

(National Instute of Justice)

  VYSOKÉ ROZLIŠENÍ

V souladu a certifi kován dle nejpřísnějších standardů 

pro bezpečnostní kontroly na letištích 

CHARAKTERISTIKA

  Přesné určování jednotlivých i vícenásobných 

kovových předmětů

  Výjimečná odolnost vůči externímu rušení

  Bezkonkurenční spolehlivost

  Rychlá instalace

*Data jsou k dispozici na požádání akreditovaných žadatelů

V souladu s 
NIJ-0601.02

Přístroj 
certifi kován 

státními 
laboratořemi*
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3 úrovně zabezpečení Neškodné předměty Testovací polohy
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  Tento standard stanovuje požadavky na citlivost, rozlišení a imunitu v zařízeních pro 

prosazování práva a nápravných zařízeních. Tento standard defi nuje 3 úrovně bezpečnosti:

1    Úroveň LO (předměty o velké velikosti)  

2    Úroveň MO (předměty o střední velikosti) 

3    Úroveň SO (předměty o malé velikosti)

Detektor kovů SMD600 Plus zcela splňuje požadavky standardu NIJ0601.02 pro všechny úrovně bezpečnosti, a může 

se proto používat v situacích od kontroly návštěvníků až po kontroly vězňů v kontrolních bodech s maximálním 

zabezpečením, dokonce i v prostorách se silným elektrickým a mechanickým rušením.

Plně v souladu se standardem NIJ-0601.02

TEST ROZLIŠENÍ

Čistý zkoušeč ponese stanovené neškodné předměty, přičemž 

provede stanovený počet průchodů při chůzi normální 

rychlostí (0,5...1,5 m/s). Zkontrolujte, zda detektor kovů spustí 

méně výstrah, než je počet uvedený níže:

LO  25 průchodů s A + B + C + D (max. 5 výstrah)

MO  25 průchodů s A + B (max. 5 výstrah)

SO  8 průchodů bez předmětů 

           (nejsou dovoleny žádné výstrahy)

A  Brýle

B  Přezka pásku

C  Hodinky

D  Několik mincí

•  Ocelová pistole

•  Zinková pistole

•  Hliníková pistole

PŘEDMĚTY O VELKÉ VELIKOSTI 

(PISTOLE)

1

•  Ocelový nůž

•  Hliníkový nůž

PŘEDMĚTY O STŘEDNÍ VELIKOSTI 

(NOŽE)

2

PRŮCHODY S PŘEDMĚTY PŘI TESTU DETEKCE 

S každým testovacím předmětem proveďte dva 

průchody, jeden vpřed a jeden vzad, pro každou 

polohu a pro každou orientaci, s ověřením, zda při 

každém průchodu dojde ke spuštění výstrahy.

 

180cm  

5cm

5cm

5cm

20cm  20cm  

Zkušební mřížka NIJ

Přístroj SMD600 Plus je prvním detektorem kovů na trhu, který je plně v souladu se 

standardem NIJ-0601.02 podle požadavků na způsoby využívání s velmi vysokou citlivostí, 

který také umožňuje velmi vysoký výkon ve veřejných kontrolních bodech s vysokou bezpečností.

•  Nůž z nerezové 
oceli

•  Klíč k poutům

•  Koncovka šroubováku

3

PŘEDMĚTY O MALÉ VELIKOSTI 

(MALÉ OBTÍŽNĚ ZJISTITELNÉ 

PŘEDMĚTY)
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Zdokonalený detektor kovů dva v jednom: přístroj SMD600 Plus je detektor 

kovů s velmi vysokou citlivostí, který také nabízí přínos vysokého rozlišení a vysoké 

jednotnosti detekčního pole.

  Rychlá a přesná analýza všech částí těla procházejících 

lidí od bot až po příčnou desku rámu

  Velmi přesné zjišťování jednotlivých a vícenásobných 

kovových cílů

Světelný LED pás v celé výšce zobrazuje při průchodu místa polohu 

detekovaných kovových předmětů. To znamená rychlou identifi kaci 

hrozeb a omezení nebo odstranění potřeby manuálního prohledávání.

  Zabudované programy pro kontrolu návštěvníků a 

pracovníků, zda nenesou zbraně a pašované předměty 

HIGH RESOLUTION
AND PRECISION

VERY HIGH
SENSITIVITY

Velmi vysoká průchodnost

  Technologie se špičkovým rozlišením umožňuje ignorování předmětů 

běžné osobní potřeby a rychlý tok kontrolovaných osob

Objemový magnetický snímací systém pro kontrolu průchodu, vynalezený společností CEIA a 

používaný od výroby prvních zónových detektorů kovů v roce 1986, umožňuje nejdokonalejší 

výsledky detekce a rozlišení. Přístroj SMD600 Plus má mimořádně nízkou úroveň falešných alarmů i při 

nejpřísnějších úrovních zabezpečení, které jsou dnes požadovány, a proto umožňuje vysoké rychlosti 

průchodu a minimální potřebu zásahů kontrolních pracovníků.

ALARM

BEZ ALARMU
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Ethernet USB Infrared Bluetooth RS-232

Údržba    

Dálkové ovládání    

Dálkový sběr dat 

  Až 50 zabudovaných bezpečnostních programů

Až 30 mezinárodních standardů       Až 20 nastavitelných úrovní

Nastavení úrovní bezpečnosti nemůže být snadnější a univerzálnější než 

u SMD600 Plus. Uživatelé si mohou zvolit přímo ze známých mezinárod-

ních standardů nebo požádat o implementaci normy upravené speciálně 

podle svých požadavků. Uživatelé si mohou také vytvořit vlastní pracovní 

program a uložit jej do vnitřní paměti, která je pro tento účel k dispozici.

  Systém čipové karty pro rychlé, jednoduché a 

bezpečné změny parametrů (to znamená hlasitosti 

a tónu výstrahy, hodnoty čítače atd.) a volbu úrovně 

zabezpečení

   Jakýkoliv bezpečnostní standard lze zvýšit pomocí 

volitelnému nastavitelnímu náhodnému alarmu

Nejvýkonnější a nejvšestrannější charakteristiky bezpečnosti

Možnosti komunikace

  4 zobrazovací lišty s několika oblastmi, každá z nich 

programovatelná jako semafor po vstupu a/nebo 

výstražná signalizace polohy předmětů

Přesná signalizace je pro nejlepší provoz a řízení průchodu nejdůležitější. 

Přístroj SMD600 Plus poskytuje uživateli plně programovatelnou 

signalizaci. Oba vstupní světelné pruhy dokážou signalizovat s vysokou 

úrovní přesnosti, a to dokonce i současně, oblasti polohy detekovaných 

hrozeb. Světelné pruhy lze nakonfi gurovat také jako „semafor“ pro 

průchod detektorem. 

  Flexibilní systém výstražné akustické signalizace:

10 souvislých a přerušovaných tónů       34 zvláštních zvuků

  10 úrovní akustické intenzity 

Kompletní systém akustických výstrah umožňuje personalizaci 

výstražných tónů a intenzit, se širokou volbou souvislých, přerušovaných 

a zvláštních tónů na různých úrovních intenzity. Široký rozsah úrovně 

hlasitosti umožňuje provoz i ve velmi rušných prostředích.

Jedinečná signalizace výstrah

   SYSTÉM ČIPOVÉ KARTY

Čipová karta pro automatickou volbu 

úrovně zabezpečení a změnu parametrů

SECURITY LEVELS

STANDARD        VOLBA   

Počítadlo průchodů s 
vysokou přesností

Pro zvýšení efektivnosti je k dispozici (jako 

volitelné příslušenství) také počítadlo průchodů 

se 4 paprsky.



CEIA reserves the right to make changes, at any moment and without notice, to the models 

(including programming), their accessories and options, to the prices and conditions of sale
w w w . c e i a . n e t 5

Konfi gurace modelu

POD PRAHEM VÝSTRAHY

* Malé kovové předměty  
**** Střední kovové předměty

NAD PRAHEM VÝSTRAHY

**   Střední kovové předměty

****   Velké kovové předměty

   Zelené a červené měřicí signály přímo 

úměrné velikosti detekovaného předmětu

Rozměry (mm)

835 / 935 660

20
5022

55

720 / 820

(passage width)

770 / 870

876 / 976

ø6.50

63
0

71
1

STANDARD        VOLBA   

CHARAKTERISTIKA SMD600 Plus/PZ

Plně v souladu se standardem NIJ-0601.02 a překračující její požadavky 

Velmi vysoká průchodnost ve veřejných kontrolních bodech s vysokou 

bezpečností


4 světelné sloupce programovatelné jako ukazatele zón a/nebo semafor 

procházení


Oboustranné lokační zóny 2 x 20 

Počítadlo průchodů s vysokou přesností (2 paprsky) 

Čtečka čipových karet 

Komunikace Bluetooth, infračervená komunikace a komunikace 

prostřednictvím RS-232


Možnost programovatelných náhodných alarmů 

Heslo s 3 úrovněmi a ochrana přístupu k jednotce pomocí klíče 

Technologie Met-Identity (zvláštní výstražná signalizace pro železné a 

neželezné předměty)


Automatická instalace jediným stiskem klávesy (OTS) 

Automatické ověřování provozní funkce (OFV) 

Automatická kompenzace vibrací (AVS, EVA) 

Automatické vyhledávání kanálu (CS) 

Automatické nastavování zisku v oblasti podlahy pro eliminaci rušení (FGA) 

Automatické ověřování technické funkce (TFV) 

Automatická kompenzace šumu prostředí (ENA) 

Napájení bezpečným nízkým stejnosměrným napětím 

Vypínač s ochranou proti neoprávněným zásahům 

Integrovaný webový server a záznamové zařízení 

(zahrnuje rozhraní Ethernetu a USB)


Ochrana proti povětrnostním vlivům 

Ochrana proti vandalismu a neoprávněným zásahům (s ovládací jednotkou v 

krytí IP65)


Stupeň krytí IP65 (řídicí jednotka IP65, adaptér napájení IP67, ochrany proti 

vandalismu, konstrukce pro ochranu proti povětrnostním vlivům, v souladu s 

normou IEC 60950-22)



Zabudovaná nabíječka baterií a ochrana proti podpětí 

Záložní baterie v příčné liště s dlouhou životností 

Užitečná šířka průchodu 820 mm 

Čítač průchodů s velmi vysokou přesností (4 paprsky) 
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Volitelné příslušenství/sady pro vylepšení

2

3
4

+

   Ochrana proti vandalismu a neoprávněným zásahům

Tato varianta zahrnuje řídicí jednotku z nerezové oceli, adaptér napájení ze sítě v krytí IP67, ochranné kryty částí pro zdroj napájení a připojení antény vybavené šrouby vyžadujícími pro 

demontáž nástroje. Č. dílu 55629

  Ochrana proti povětrnostním vlivům

Sada pro vylepšení standardní verze na verzi s možností používání ve venkovním 

prostředí podle normy IEC 60950-22; tato sada zahrnuje přístřešky, příčné lišty, ochranné 

kryty pro zdroj napájení a adaptér pro připojení k napájení ze sítě v krytí IP67.  

•  Šířka průchodu 720 mm (č. dílu 55630)

•  Šířka průchodu 820 mm (č. dílu 55633)

   Záložní baterie v příčné liště s dlouhodobou životností

Záložní baterie v příčné liště s dlouhodobou životností. Umožňuje až 8 hodin doby 

nezávislého provozu. 

Č. dílu 55681

   Zabudovaná nabíječka baterií a ochrana proti podpětí

Vypínač pro ochranu proti neoprávněným zásahům, rozhraní RS-232, nabíječka pro nabíjení baterií ze sítě s 

odpojením s výstrahou po 12 hodinách. 

Č. dílu APSM2Plus/P

   Integrovaný webový server a záznamové zařízení, 

       záložní baterie a nabíječka 

Vypínač pro ochranu proti neoprávněným zásahům, RS-232, USB, ethernetové rozhraní 

10/100 baseT, zařízení pro zaznamenávání dat, hodiny reálného času, integrovaný 

webový server, analýza statistických dat průchodu, interní záložní baterie 20’ s výstrahou 

diagnostiky odpojení od sítě po 12 hodinách. 

Č. dílu APSiM2Plus/P

+

   Krytí IP65

Tato varianta zahrnuje sady pro ochranu proti povětrnostním vlivům a ochranu proti 

vandalismu:  •  Šířka průchodu 720 mm (č. dílu 55631)  

            •  Šířka průchodu 820 mm (č. dílu 55632

  Užitečná šířka průchodu 820 mm

Č. dílu 55635

   Počítadlo průchodů s velmi vysokou přesností  

Čtyři fotobuňky nainstalované do oblouku umožňují počítání průchodů, výstrah a 

množství výstrah v procentech. Verze se 4 paprsky dále zvyšuje přesnost počítání a 

určování směru průchodu dokonce i za podmínek intenzivního procházení. 

Č. dílu 46112

1
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VIZUÁLNÍ VÝSTRAHA 

SE SIGNALIZACÍ ZÓNY

   Čipové karty

Čipové karty pro jednoduchou 

bezpečnou volbu úrovní bezpečnosti 

a nastavování parametrů. Seznam 

čipových karet je k dispozici na 

požádání.

  IRC-1

Infračervený dálkový ovladač pro bezdrátové dálkové 

programování řídicí jednotky.

Č. dílu 47180

   Vodotěsná jednotka napájení ze sítě

Jednotka napájení 100 W v krytí IP67 pro používání ve venkovním prostředí. 

Je vybavena přírubami pro jednoduchou instalaci.

Č. dílu 64609

  Horní připojovací modul

Tento prodlužovací kabel umožňuje připojení napájení a sériové komunikace k osobním 

počítačům nebo příslušenství CEIA, jako například RCU-2.  

Č. dílu 46650

  RRU

Jednotka dálkového relé (RRU) pro opakování výstražného signálu detekce brány 

prostřednictvím kontaktu relé. Modul RRU lze použít pro zabudování detektoru kovů 

do systémů dveří se vzájemným blokováním. 

Č. dílu RRU

  MBSU-2

Nezávislá kompaktní dlouhodobá napájecí jednotka v pouzdře z nerezové 

oceli pro zajištění odolnosti proti povětrnostním vlivům, se zabudovanou 

rychlou nabíječkou: 

•  Obvyklá výdrž 25,5 hodiny (minimálně 17,5 

hodiny) při nepřetržitém provozu s přístrojem 

SMD600 Plus

•  Obvyklá doba nabíjení 5 hodin

Č. dílu MBSU-2

  MD-Scope

Výkonný instalační a servisní 

software pro počítač. Zahrnuje 

funkci osciloskopu a terminálu.  

Č. dílu MD-SCOPE2

  RCU2

Řídicí jednotka pro plný dálkový 

přístup, včetně signalizace výstrah a 

programování detektorů kovů CEIA.

Č. dílu RCU2

dálkové 

Příslušenství

c e iii a

  Odebírací stůl detektoru kovů pro   
 manipulaci s osobními kovovými věcmi

•  Standardní délka: 610 mm (č. dílu 18074)

•  Prodloužená délka: 1200 mm (č. dílu 39491)

  Referenční testovací vzorky

Společnost CEIA poskytuje certifi kované testovací vzorky umožňující reprodukci tvaru, 

materiálu a signálu u WTMD se stejným účinkem jako příslušné cíle:

•  Č. dílu NIJ-0601.02-SKN: kompletní sada testovacích vzorků pro ověřování detekce a 

rozlišování podle NIJ-0601.02

•  Č. dílu NIJ0601.02 SO/MO-SK: sada testovacích vzorků pro ověřování schopnosti 

detekce ve třídách NIJ-0601.02 MO a SO

•  Č. dílu EMD-SK-GDM-FV: referenční vzorky pro přesné ověřování úrovně bezpečnosti 

rozebraných pistolí

hodiny (minimálně 17,5 

ém provozu s přístrojem 

ní 5 hodin

425 mm

138 mm

205

mm
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KLÍČOVÉ 

CHARAKTERISTIKY

Velmi vysoká citlivost Automatické ověřování technické funkce (TFV)

Velmi vysoké rozlišení Automatická kompenzace šumu prostředí (ENA)

Plně v souladu se standardem NIJ-0601.02, a dokonce i 

překračující jeho požadavky

Technologie Met-Identity identifi kuje a signalizuje typ 

kovu v reálném čase

Velmi vysoká průchodnost na veřejných kontrolních 

bodech se zajišťováním vysoké bezpečnosti

Možnost vyvolání náhodné výstrahy programovatelná 

od 0 do 100 %

Oblast lokalizace s vysokou přesností 20 x4 x sloupcové 

grafy na displeji 

Mimořádná odolnost vůči externímu rušení

Automatická instalace jediným dotykem (OTS) Vysoce přesný obousměrný čítač s automatickou 

kompenzací opakovaného snímání

Automatické seřizování zisku zabudované v podlaze 

(FGA)

Možnost používání čipových karet pro rychlé, 

jednoduché a bezpečné programování

Automatické ověřování provozní funkce (OFV) Přístroj je napájen bezpečným nízkým stejnosměrným 

napětím

Automatická kompenzace vibrací (AVS,EVA) Standardní rozhraní: RS-232, Bluetooth, infračervené

Další rozhraní k dispozici: Wi-Fi, Ethernet, USBAutomatické vyhledávání kanálů (CS)

KVALITA Nepřetržitě účinkující diagnostický systém

Ověřená spolehlivost

Není vyžadována žádná pravidelná opakovaná kalibrace a preventivní údržba

Žádná plánovaná údržba

Plně digitální provedení

KONSTRUKCE BRÁNY 

PRO PRŮCHOD

Moderní robustní a omyvatelné panely

Chráněna proti stárnutí, povětrnostním vlivům a opotřebení

CENTRÁLNÍ ŘÍDICÍ 

JEDNOTKA

Ergonomické a robustní provedení

Alfanumerický displej s dobrou čitelností a klávesnice pro programování

Konstrukce z nejnovějších plastů nebo nerezové oceli a provedení odolné vůči vandalismu (volitelné příslušenství)

Přístup k čelnímu panelu je chráněn hardwarovým klíčem a 3 úrovněmi hesel

SIGNALIZACE 

VÝSTRAH

VIZUÁLNÍ 

SIGNÁLY

Sloupcové grafy na obrazovce pro několik zón pro lokalizaci „výšky osoby“

4 volitelné světelné sloupce se signalizací vstupu/výstupu a rychlostí chůze

Zelené a červené signály měření přímo úměrné velikosti detekovaného cíle

ZVUKOVÉ 

SIGNÁLY

10 volitelných souvislých a přerušovaných tónů plus 34 zvláštních tónů

10 volitelných intenzit zvuku v rozsahu od 0 do 90 dbA ve vzdálenosti 1 m

TYP SIGNALIZACE VIZUÁLNÍ                           Stálý signál nebo signál, který je přímo úměrný hmotnosti při průchodu – viditelný ze 

vzdálenosti 6 m při osvětlení 4000 luxů

VIZUÁLNÍ SIGNALIZACE ZÓNY        20x4 různých zón (20x2 vstupní strana a 20x2 výstupní strana)

PROGRAMOVÁNÍ Až 50 zabudovaných bezpečnostních programů (až 30 mezinárodních standardů, až 20 uživatelsky upravitelných 

úrovní)

Dálkové prostřednictvím RS-232, infračervené řídicí jednotky, rozhraní Bluetoothtm nebo Ethernet 10/100 base T 

(volitelné příslušenství) 

ÚROVEŇ 

ZABEZPEČENÍ

Příkaz volby mezinárodního standardu (IS) 

Čipová karta

Místní pomocí alfanumerického displeje a klávesnice řídicí jednotky

Přístup k programování a čipové kartě chráněn hesly uživatele a nadřízeného uživatele

PROVOZNÍ 

CHARAKTERISTIKY

Rychlá doba resetování pouze 0,2 s při vysoké rychlosti průchodu

Velmi vysoká rychlost detekce (až 15 m/s)

Zabudované ověřování provozní a technické funkce

Odečítání dat o průchodech a dat úrovně bezpečnosti jedním dotykem klávesy

ÚDAJE PRO 

INSTALACI

Automatická synchronizace mezi dvěma nebo více detektory kovů při vzdálenosti pouze 30 cm bez použití 

externích kabelů

Automatické nastavování zisku v oblasti podlahy pro eliminaci rušení (FGA)

Funkce automatické instalace (OTS)

Specifi kace

• Přístroj splňuje příslušné standardy pro zařízení pro 

prosazování zákonů a nápravná zařízení 

• Plně v souladu s požadavky standardu NIJ-0601.02 

• V souladu s příslušnými normami pro zdokonalené 

detektory kovů (EMD) a certifi kován podle těchto 

norem

• V souladu s příslušnými elektromagnetickými 

normami pro expozici osob a bezpečnost osob s 

kardiostimulátory

• V souladu s příslušnými mezinárodními normami 

pro elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou 

kompatibilitu

• Přístroj je neškodný vůči magnetickým médiím (CD, 

pásky atd.)

Data prostředí

Komplexní podpora

Komplexní podpora

SPOLEČNOST CEIA POSKYTUJE PLNOU PROVOZNÍ 

A TECHNICKOU PODPORU VČETNĚ ŠKOLENÍ 

PROSTŘEDNICTVÍM CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ 

BUĎ VE SPOLEČNOSTI CEIA, NEBO PŘÍMO V PROVOZECH 

ZÁKAZNÍKA

• NAPÁJENÍ: 100…240 V~ -10/+15 %, 

47…63 HZ, MAX. 40 VA

• PROVOZNÍ TEPLOTA: -20 °C až +70 °C 

(-37 °C až +70 °C na požádání)

• TEPLOTA SKLADOVÁNÍ: -37 °C  až +70 °C

• RELATIVNÍ VLHKOST: 0 až 95 % 

(bez kondenzace)
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