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Ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής υπόπτων φακέλων SCANMAIL 10K παρέχει την 
διαβεβαίωση ασφαλούς διακίνησης αλληλογραφίας για το προσωπικό.  

Το 10K είναι εύχρηστο και τίθεται σε λειτουργία οπτικο-ακουστικού συναγερμού 
αυτόματα σε ύποπτα δέματα-φακέλους.  

Ανιχνεύει τα εξαρτήματα βομβών αλληλογραφίας ανεξάρτητα από τον τύπο 
εκρηκτικών που χρησιμοποιείται. Μπορείτε γρήγορα να ανιχνεύσετε μεγάλες 
ποσότητες αλληλογραφίας ή μικρών συσκευασιών και με τη δυνατότητα του 10K να  
αναγνωρίζει και να αγνοεί τα συνηθισμένα μεταλλικά στοιχεία χαρτικών όπως 
συνδετήρες και λοιπά στοιχεία γραφικής ύλης, δεν υπάρχει καθυστέρηση στις 
καθημερινές διαδικασίες διακίνησης αλληλογραφίας.  

 

• Γρήγορο και αξιόπιστο. Ανιχνεύει γρήγορα ποσότητες αλληλογραφίας του 
ταχυδρομείου και των δεμάτων μέχρι 6cm πάχος (περίπου το μέγεθος ενός 
τυποποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου).  

 



 
 

 

• Αυτόματη επαλήθευση. Τίθεται αμέσως σε οπτικό και ακουστικό συναγερμό στα 
πιθανά επιβλαβή στοιχεία του ταχυδρομείου δηλ. επιστολές  βόμβες και των 
εξαρτημάτων τους (μπαταρίες, πυροκροτητές), λεπίδες ξυραφιών, όπλα κ.λ.π. 

 

• Παρέχει ταυτόχρονα ακουστικούς και οπτικούς συναγερμούς.  
 

• Έξυπνη Διάκριση. Αγνοεί τα απολύτως αβλαβή στοιχεία αλληλογραφίας όπως τους 
συνδετήρες  για να αποφύγει λανθασμένους συναγερμούς και καθυστερήσεις  στις 
διαδικασίες διαχείρισης του ταχυδρομείου.  

 

• Ασφαλές και εύχρηστο. Έτοιμο να λειτουργήσει απευθείας από την συσκευασία 
του. Δεν απαιτεί καμία βαθμονόμηση, οργάνωση ή ειδική εκπαίδευση των χειριστών. 
Δεν εκπέμπει καμία ακτινοβολία και δεν θα βλάψει την ταινία φωτογραφικών 
μηχανών, τη μαγνητική κασέτα ούτε τους δίσκους υπολογιστών. Ενσωματώνει 
πρόσθετα εφεδρικά κυκλώματα.  

 

• Φορητό. Ζυγίζει λιγότερο από 9kg. Μπορεί να τοποθετηθεί σε περιοχές / γραφεία 
υποδοχής για αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα αντικείμενα που παραδίδονται χέρι με 
χέρι και τις παραδόσεις courier. Διαθέτει εσωτερική μπαταρία που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Παροχή Ισχύος  220V, 50/60 Hz  

Ενσωματωμένη Μπαταρία 12V DC, με εσωτερική ασφάλεια 4.0A  

Λειτουργία Back-Up  

Η ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία επαναφορτίζεται αυτόματα, παρέχει τη 
δυνατότητα λειτουργίας για 3 ώρες περίπου, στην περίπτωση έλλειψης ή διακοπής της 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.  Ενσωματώνει εφεδρικό ολοκληρωμένο κύκλωμα το 
οποίο μπορεί να ενεργοποιείται (ΟΝ) στην ατυχή περίπτωση βλάβης. Η μονάδα είναι 
βαθμωτής κατασκευής (MODULAR) για να διευκολύνεται η περίπτωση επισκευής. 



 
 

 

Διαστάσεις:  Συσκευής:    Συσκευασίας 

   Ύψος:           228 mm  330 mm 

   Πλάτος: 446 mm  550 mm 

   Βάθος: 420 mm  570 mm 

 

Η συσκευή παρέχεται πλήρης με όλα τα εξαρτήματα και τις οδηγίες χρήσης. 

 

Βάρος:  Συσκευής: 8,2 kgs  Συσκευασμένης:  14 kgs 

 

Accessories: Καλώδιο σύνδεσης με φίλτρα, ασφάλεια 3 amp, I.E.C.  

   Test Card 

   Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης 

   Κάρτα Συνοπτικών Οδηγιών (αυτοκόλλητη) 

   Demo kit 

 

Προαιρετικά: Mains Filter. 
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