
zastosowanie
MicroSerch znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie w pojazdach lub kontenerach mogą ukrywać się nielegalne, 
nieautoryzowane osoby. Kontrola manualna zajmuje bardzo dużo czasu   w przypadku przejść granicznych 
powoduje duże utrudnienia i opóźnienia w ruch.

Firma Ensco MicroSearch nieustannie pracuje nad udoskonaleniem produktu, tak aby jak najlepiej dopasować go  
do potrzeb użytkownika.

działanie
Najnowszy MicroSerach, G4 to System bezprzewodowy. Jest o wiele dogodniejszy i wydajniejszy w stosowaniu niż 
system przewodowy.

Zasięg czujnika bezprzewodowego do skrzyni sterującej wynosi 60 m bez pogorszenia sygnału.

Działa na pojazdach o każdej wielkości pojazdów – od osobowych po ciężarowe z przyczepami powyżej 35 ton.

W czasie przeprowadzanej kontroli System nie generuje sygnałów, które mogłyby ostrzec, że wykonywany jest test.

skuteczność
System zapewnia niski poziom fałszywych alarmów, do 5% (w trudnych warunkach).

Czas wykonania testu nie przekracza 1 minuty.

Zakres pracy urządzenia –25ºC do +50ºC.

Stopień ochrony IP 65 na wszystkie komponenty (laptop, skrzynka kontrolna, czujniki)

System działa w oparciu indywidualne tory sygnałowe dla każdego z czujników. Operator może je zobaczyć przy 
pomocy przycisku „podgląd”, umożliwia to zobaczenie który z czujników osiąg największą aktywność.  
Pomaga to w lepszej interpretacji pracy urządzenia.
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oferujemy dwa typy systemu

Bezprzewodowy – standardowy
Wyposażony w 3 czujniki – przeznaczony do lokalizacji 
o mniejszym stopniu zakłóceń zewnętrznych 
np. Zakłady karne.

Bezprzewodowy – wzmocniony
Wyposażony w 5 czujników – przeznaczony 
do lokalizacji o większym stopniu zakłóceń 
zewnętrznych spowodowanych wzmożonym ruchem, 
np. przejścia graniczne. 

Oba Systemy mogą pracować w wersji stacjonarnej 
jak i można je zamontować na pojeździe i stosować 
w wersji mobilnej.

wyposażenie
•	komputer z dotykowym ekranem (Semi 

Rugged), z oprogramowaniem w języku polskim, 
zabezpieczony przed włamaniem

•	 moduł skrzynki sterujące (Control box) z zasilaczem
•	bezprzewodowe czujniki
•	 system Standard: 3 czujniki
•	 system Wzmocniony: 5 czujników
•	czujniki zamknięte w wodoodpornej, poliwęglanowej 

obudowie
•	na każdym czujniku umieszczony jest włącznik/

wyłącznik, oszczędzający żywotność baterii
•	kable czujników 0,9 m
•	kable anteny
•	kabel USB
•	nadajnik, antena i pojemnik na baterie w pełni 

chronione, zamknięte w wodoodpornych, 
poliwęglanowych obudowach

•	walizka transportowa

dostępne opcje
•	czujnik wiatru
•	kamera
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