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راکت فلزیاب فوق حرفه ای

راکت فلزیاب

راکت فلزیاب سوپر اسکنر
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٤

٢ سال ضمانت

٥ سال خدمات

�����
راکـت فلزیــاب

منظــور  بــه  دبیرســتان  ها  و  آموزشــگاه  ها  مــدارس،  بــرای  مناســب   •
بازرسی بدنی برای آزمون  های حساس نظیر کنکور

• دارای قابلیــت تشــخیص گوشــی موبایــل، هندزفــری، اجســام 
فلزی، مسی ، استیل، طال و ... 

• طراحی و ساخت: کشور ایران



٥

ت مشخصا
فـنـــی MD101 راکت فلزیاب 

ی باتر توان 

اندازه

ن وز

بدنه جنس 

کار دمای 

یشگر نما

میزان حساسیت

استاندارد جریان 

فرکانــس عملیاتی

ق بر مصرف 

شارژر

هشدار حالت 

ت فنیمشخصا اطالعات 

٩ ولت کتابی

٤١٠ * ٨٥ * ٤٥ میلی متر

٣٧٠ گرم

فایبرگالس با مقاومت بسیار باال

یک LED هشدار

٥ میلی آمپر (٢٢ هزار هرتز)ز

١٠- تا ٥٠ درجه سانتی گراد

٩٥ کیلوهرتز

٢٦٠ میلی وات

بستگی به ابعاد فلز دارد 

دارد

صدا و ویبره (قابل تنظیم)ز



٦

٢ سال ضمـانت

٥ سال خدمـات

�����
راکـت فلزیــاب

بــه  دبیرســتان  ها  و  آموزشــگاه  ها  مــدارس،  بــرای  مناســب   •
منظور بازرسی بدنی برای آزمون  های حساس نظیر کنکور

• دارای قابلیــت تشــخیص گوشــی موبایــل، هندزفــری، اجســام 

فلزی، مسی ، استیل، طال و ... 

ــه  ــازی ها ب ــا و طالس ــرکت  ها، فرودگاه  ه ــازمان  ها، ش ــرای س ــب ب • مناس
منظور بازرسی بدنی برای جلوگیری از ورود هرگونه اشیا غیرمجاز 

• دارای قابلیت تشخیص  اجسام فلزی، مسی ، استیل، طال و ... 

• طراحی و ساخت: کشور  ایران



٧

ت مشخصا
فـنـــی MD102 راکت فلزیاب 

ی باتر توان 

اندازه

ن وز

بدنه جنس 

کار دمای 

یشگر نما

میزان حساسیت

استاندارد جریان 

فرکانــس عملیاتی

ق بر مصرف 

شارژر

هشدار حالت 

ت فنیمشخصا اطالعات 

 ٩ ولت (در زمان کاهش ولتاژ ٧ ولت مناسب است.)ز

٢٩٥ * ٦٨ * ٢٨ میلی متر

٣٥٠ گرم

فایبرگالس با مقاومت بسیار باال

LED دارای ١٦ چراغ

 کمتر از ٥ میلی آمپر

١٠- تا ٦٥ درجه سانتی گراد

٢٢ کیلوهرتز

٢٦٠ میلی وات

بستگی به ابعاد فلز دارد 

دارد

صدا و ویبره (قابل تنظیم)ز



٨

بــه  دبیرســتان  ها  و  آموزشــگاه  ها  مــدارس،  بــرای  مناســب   •
منظور بازرسی بدنی برای آزمون  های حساس نظیر کنکور

• دارای قابلیــت تشــخیص گوشــی موبایــل، هندزفــری، اجســام 

فلزی، مسی ، استیل، طال و ... 

١ سال ضمــانت

٣ سال خدمـات

فوق حرفه  ای

راکـت فلزیــاب

• مناســب بــرای ســازمان  ها، شــرکت  ها، فرودگاه  هــا و طالســازی ها بــه 
منظور بازرسی بدنی برای جلوگیری از ورود هرگونه اشیا غیرمجاز 

• دارای قابلیت تشخیص  اجسام فلزی، مسی ، استیل، طال و ...

 • طراحی و ساخت: کشور چین



٩

ت مشخصا
فـنـــی راکت فلزیاب فوق حرفه ای

ی باتر ولتاژ 

اندازه

ن وز

بدنه جنس 

کار دمای 

یشگر نما

میزان حساسیت

استاندارد جریان 

ر ژ شار

هشدار حالت 

ت فنیمشخصا اطالعات 

DC 3v

٣٥٠ * ٧٨ * ٣٠ میلی متر

حدودا ٣٢٠ گرم

فایبرگالس

 LED

٦٠ میلی آمپر

١٠- تا ٥٠ درجه سانتی گراد

دارد

زیاد

صدا و ویبره (قابل تنظیم)ز



١٠

بــه  دبیرســتان  ها  و  آموزشــگاه  ها  مــدارس،  بــرای  مناســب   •
منظور بازرسی بدنی برای آزمون  های حساس نظیر کنکور

• دارای قابلیــت تشــخیص گوشــی موبایــل، هندزفــری، اجســام 

فلزی، مسی ، استیل، طال و ... 

١ سال ضمــانت

٣ سال خدمـات

�����
راکـت فلزیــاب

• مناســب بــرای ســازمان  ها، شــرکت  ها، فرودگاه  هــا و طالســازی ها بــه 
منظور بازرسی بدنی برای جلوگیری از ورود هرگونه اشیا غیرمجاز 

• دارای قابلیت تشخیص  اجسام فلزی، مسی ، استیل، طال و ...

 • طراحی و ساخت: کشور چین



١١

ت مشخصا
فـنـــی PD140 راکت فلزیاب 

اندازه

ن وز

بدنه جنس 

یشگر نما

توان شارژر

ی باتر جریان 

ی باتر ولتاژ 

ر ژ شار ودی  ولتاژور

شارژر

هشدار حالت 

ت فنیمشخصا اطالعات 

٣٣٥ * ٨٠ * ٤٥ میلی متر

٣٠٠ گرم

فایبرگالس

یک LED هشدار

٤٠٠ میلی آمپر

٩ ولت

AD 90-265v

٥ وات

پایه شارژ القایی

صدا و ویبره (قابل تنظیم)ز

٥٠-٦٠ هرتزفرکانس جریان شارژر

بسیار زیادمیزان حساسیت



١٢

بــه  دبیرســتان  ها  و  آموزشــگاه  ها  مــدارس،  بــرای  مناســب   •
منظور بازرسی بدنی برای آزمون  های حساس نظیر کنکور

• دارای قابلیــت تشــخیص گوشــی موبایــل، هندزفــری، اجســام 

فلزی، مسی ، استیل، طال و ... 

١ سال ضمـانت

١ سال خدمـات

سوپر اسکنـر

MD-3003B1  

راکـت فلزیــاب

ــت و  ــه دق ــاز ب ــه نی ــواردی  ک ــزرگ و م ــزات ب ــخیص فل ــرای تش ــب ب • .مناس
حساسیت باالیی نباشد.

 • طراحی و ساخت: کشور چین



١٣

ت مشخصا
فـنـــی راکت فلزیاب سوپر اسکنر

ی باتر توان 

اندازه

ن وز

بدنه جنس 

کار دمای 

یشگر نما

میزان حساسیت

استاندارد جریان 

فرکانــس عملیاتی

ق بر مصرف 

شارژر

هشدار حالت 

ت فنیمشخصا اطالعات 

٩ ولت کتابی

٤١٠ * ٨٥ * ٤٥ میلی متر

٣٧٠ گرم

فایبرگالس

ندارد

٥ میلی آمپر (٢٢ هزار هرتز)ز

١٠- تا ٤٥ درجه سانتی گراد

٩٥ کیلوهرتز

٢٧٠ میلی وات

بسیار کم

ندارد

صدا و ویبره (قابل تنظیم)ز



ارتباط با ما

تماس: شماره 

Fidararvand1@gmail.com ایمیل: 

www.FIAR.co وب سایت: 

09136407100-09136407707

١٤


