
 

 

فزکاًس یاب یا ردیاب اهَاج تزای شٌاسایی ٍ تؼییي هَلؼیت تجْیشات جاسَسی تیسین ٍ یا تلفي ّوزاُ طزاحی 

 .شذُ است

ردیاتی ٍ تؼییي هَلؼیت هیکزٍفي ّای هخفی ,هحذٍدُ ٍسیغ ػولکزد دستگاُ تِ هصزف کٌٌذُ اهکاى شٌاسایی 

 .اهَاج تلفي ّوزاُ ٍ غیزُ را هی دّذ, دٍرتیٌْای هخفی تیسین ,تجْیشات شٌَد , تیسین

  .استفادُ اس ایي ٍسیلِ جْت هحافظت اس حزین شخصی شوا هٌاسة هی تاشذ

ردیاب ٍپیذا کٌٌذُ لٌشّای ػکاسی ٍ فیلوثزداری تا استفادُ اس پزتَّای لذرتوٌذ ًَری کِ تَسط لیشرّای تؼثیِ 

شذُ در دستگاُ تَلیذ هی کٌذ ٍ اًؼکاس هٌظوی اس ًَر کِ تَسط ػذسی دٍرتیي تزگشت دادُ شذُ ٍاس طزیك 

ًگاُ کزدى تِ ػذسی دستگاُ تِ راحتی دیذُ هی شَد تَاى تشخیص هَلؼیت ػذسی دٍرتیي را تِ راحتی تِ کار 

 .تز هی دّذ

اهکاى تؼییي ,تا استفادُ اس ایي تکٌَلَصی ػالٍُ تز تشخیص ٍجَد ّزگًَِ ػذسی ّای فیلوثزداری در هحیط

 ..هَلؼیت ػذسی ًیش هیسز هی شَد

 لٌش یاب فَق تَاًایی پیذا کزدى ٍ آشکار ساختي ّوِ ًَع دٍرتیٌْای فیلوثزداری ٍ ػکاسی ٍایزلس ٍ یا تا سین را

 .ّتل ٍ یا هحیط کار ٍجَد دارد را دارا هی تاشذ,ُ اهکاى کار گذاری آًْا تِ طَر هخفیاًِ در هٌشل ک

 

  : ویژگیها

سًگ ّشذار ٍّشذار اس , ّشذار تی صذا, ّشذار لزسشی :  حالت هختلف 4لاتلیت تٌظین شٌاسایی اهَاج در - 

 فزی سطزیك ٌّذ

 دارای چْار چزاؽ ًشاى دٌّذُ هیشاى سیگٌال دریافتی تزای چْار حالت فَق - 

  هگا ّزتش 6000 هگا ّزتش تا 1هحذٍدُ گستزدُ شٌاسایی اهَاج اس - 

  هتز شؼاع 10 هتز تا 1هحذٍدُ ػولکزد اس - 

 لاتلیت تٌظین هیشاى حساسیت دستگا ُ - 

 .شٌاسایی اهَاج در حالت ّشذار لزسشی تِ شوا اهکاى استفادُ در هکاًْای هختلف را هی دّذ- 



 ًش هَتایلین ٍ للٌش دٍرتیٌْای فیلوثزداری ٍ یا ػکاسی ٍایزلس ٍیا تاس,آشکار کٌٌذُ اًَاع ػذسی ّا شاهل  -

 لیشری جْت تَلیذ پزتَی ًَر پزتاتگز  6دارای - 

 طزاحی تسیار سیثا ٍ کَچک تِ اًذاسُ ًصف یک جؼثِ سیگار- 

  ًَع هختلف سزػت اًتشار پزتَ جْت استفادُ در هکاًْای هختلف تا لاتلیت تٌظین5دارای - 

 لاتلیت شارص حتی در ٌّگام استفادُ- 

 شیشِ ػذسی تا کیفیت تاال جْت هشاّذُ هحیط- 

 

 : مشخصات دستگاه

  هگاّزتش6000 هگا ّزتش تا 1هحذٍدُ شٌاسایی اهَاج اس 

 سًگ ّشذارٍ ّشذاراسطزیك ٌّذس فزی, ّشذار تی صذا, ّشذار لزسشی: لاتلیت کارکزد در حالتْای هختلف 

 ( AAA 1.5V batteries)  ػذد تاطزی ًین للوی2کارکزد تا 

  ساػت30هذت سهاى ػوز تاطزی تا 

  mm 1.5*90*57 اًذاسُ دستگاُ

:  گزهسیستن ّای لاتل شٌاسایی تَسط دستگاُ تِ ّوزاُ فزکاًسْای هزتَط50ٍِسى دستگاُ تذٍى تاطزی 

  (50MHz-460MHz)سیستوْای شٌَد تلفٌی , (1MHz-470MHz)سیستن ّای شٌَد هخفی 

-900MHz)سیستوْای شٌَد صَتی دیجیتالی  (500MHz-2500MHz)سیستوْای شٌَد تلفي ّوزاُ 

1900MHz)  

  (700MHz-5800MHz)دٍرتیي ّای ٍایزلس  , (900MHz-1900MHz)سیستوْای ردیاب اتَهثیل 

تجْیشات الکتزًٍیکی تاسی ٍفزیة دٌّذُ , (2400MHz-5800MHz)دٍرتیٌْای جاسَسی هخفی 

(130MHz-1900MHz)  

تستِ کاهل هجوَػِ فزکاًس یاب شاهل  (4000MHz-6000MHz)سیستوْای الکتزًٍیکی ارتؼاش اهَاج 

 .لطؼات سیز هی تاشذ

  x 47 x 14 mm 63: اًذاسُ دستگاُ•

  3.7V 500mA: تاطزی•

  <100mA: هیشاى تَاى هصزفی•

  AC 110~240V to DC 5V :اًزصی هصزفی •

  گزم 35: ٍسى•

  ٍ ٌّذسفزیپکیج کاهل شاهل دستگاُ ٍ آداپتَر•


