وزارة اإلنتاج الح

ربي

الهيئة القومية لإلنتاج الحربي

يسر شركة بنها للصناعات اإللكترونية أن تعلن عن توافر األجهزة األمنية التالية كباكورة
التعاون في التصنيع مع شركة  ،KNM Security Systemsوكبرى الشركات العالمية
مثل شركة  VMIالمتـخصـصـة في إنتاج أجهزة الكشف عن الحقائب باألشعة السينية

وشركة  Garrettالمتـخصـصـة في إنتاج أجهزة الكشف عن المعادن لحماية المنشأت
الهامة كالفنادق والسفارات والجهات الحكومية.

جهاز الكشف عن الحقائب
Spectrum 6040 M

•
•
•
•
•

•
•
صنع في مصر

•

مقاس النفق 60سم *42سم.
إمكانية الكشف في االتجاهين.
قدرة المولد 160كيلو فولت.
مدخل ومخرج الستقبال الحقائب.
مزود الجهاز بعجالت دوارة خدمة شاقة
لسهولة نقله وتحريكه ،ومزود بفرامل
تستخدم عند اللزوم ،باالضافه إلى مقابض للحمل.
مزود الجهاز ببرنامج لتدريب ورفع كفاءة
العاملين(.)TIP
القدرة على االشتباه في المواد المفرقعة
وتحديد مكانها بعالمة مميزة.
شاشة  19بوصة مدمجة بالجهاز.

بوابة الكشف عن المعادن
Garrett PD 6500i

•
•
•
•
•
•
•

 33منطقة للكشف عن المعادن.
مزودة بانذار صوتي وضوئي بارتفاع البوابة
لتحديد أماكن المعادن.
مزودة ب  20برنامج للكشف عن المعادن المختلفة.
 200درجة حساسية وفق ًا لحجم وكثافة االجسام
المعدنية المطلوب اكتشافها.
تعمل على التيار الكهربائي المتردد  220فولت 50
ذبذبة/ثانية.
وحدة تحكم في جميع الوظائف عن بعد السلكيا
.Remote Control
معامل حماية (.)IP 65

جهاز كشف المعادن اليدوي
(Garrett Super Scanner (V

• يعطي إنذار صوتي وضوئي وهزاز عند الكشف
• إمكانية التحكم في درجة الحساسية للجهاز.
• بطارية إضافية  +الشاحن الخاص بها مع
إمكانية الشحن بداخل الجهاز.

صنع في مصر

شركة بنها للصناعات اإللكترونية:
القاهــــرة 7 :ميدان التحرير  -أول طلعت حرب
تليفون +202 25757 413 :فاكـس+202 2576 7041 :
اإلسكندرية 705 :طريق الحرية  -لوران
فاكـس+203 570 2253 :
تليفون+203 570 2312 :
تليفون+2013 322 4242 :
مكتب خدمة العمالء  -مقر الشركة
تليفون+2013 322 6384 :
سويتش الشركة:
ben_hq@katron.com.eg

KNM Security Systems
3 Babel Square,Dokki - Cairo
Tel. : +202 333 53 835
Fax : +202 333 76 496
Mob. : +2012 1114 5555

info@knmsecurity.com

