DETECÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE TIROS

DETECÇÃO E LOCALIZAÇÃO
DE TIROS
NMKD-PEARL

Descrição:
- Compatível com o sistema PEARL (ACOEM-METRAVIB)
- Detecção de armas de pequeno calibre: 5,56 mm a 20 mm
- Distância de detecção: 1 km/h

- Tempo de resposta inferior a 1s
- Precisão angular: ± 7,5°
- NERVA Plug & Play

DETECÇÃO ESTENDIDA

Seu representante:

13 route de la Minière - 78034 Versailles Cedex - France
Telefone: + 33 1 39 49 33 22 - Fax: + 33 1 39 49 85 22
www.nexter-robotics.com - contact@nexter-robotics.com
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SUPORTE & INTERFACE PARA DETECTOR QUÍMICO AP4C

SUPORTE & INTERFACE
PARA DETECTOR AP4C
NMKD-IAP4C

DETETOR DE RADIAÇÃO “SMART GAMA PROBE”

DETETOR DE RADIAÇÃO
“SMART GAMA PROBE”
NMKD-SGP1

Descrição:

Descrição:

O detector AP4C é usado para detectar os agentes de guerra química e os produtos químicos industriais. O AP4C é
utilizado em mais de 40 países por diversas organizações: forças armadas, proteção civil, força policial, guardas de
fronteiras, pessoal de primeira intervenção, etc. Este módulo permite integrar o seu detector AP4C ao seu robô, com: 1 x
suporte mecânico, 1 x interface elétrica com cabo e conector, 1 x programa (estação de comando).

Este sistema foi criado para situações de segurança
interna, radioproteção e gestão de riscos NRBC-E.

UTILIZE O SEU PRÓPRIO SENSOR NRBC COM A µ-CÂMERA

- Débito de dose detectado: de 0,1 µSv/h a 10 Sv/h
(equivalente a 137Cs).

- Energia medida: de 50 keV a 1,25 MeV.
- Nenhum alarme falso graças a um algoritmo exclusivo e
patenteado de filtração de sinal.
- Certificado segundo as normas EN 60 846
(CEI, CE, CEM, ISO).
- Estanque à água e à poeira, certificação IP66.

DETECÇÃO POR ALTERAÇÃO DE CORES

Não exposto

µ-CÂMERA
NMKO-uCAM

Exposto

SIMPLES DE USAR,
REFORÇADO E ECONÔMICO
NMKD-CCHANGE

Descrição:

Descrição:

Este módulo é composto de uma µ-câmera e de um suporte especial que permite capturar
a exibição do sensor para aparecer no vídeo da estação de comando. Utilize o seu próprio
detector de materiais perigosos em seu robô. MultiRAE, Smith Detection, Thermo Scientific,
Radiac, TIC, TIM, VOC, Radiação, Temperatura/Umidade, etc.

Graças à detecção por alteração de cores, é fácil reconhecer
um perigo químico. Uma cor indica a ausência de gases
tóxicos. Quando duas cores aparecem, os usuários sabem
que devem reagir. O sistema foi fabricado para ser utilizado

no deserto, no ártico, nos trópicos ou imerso na água. Ele
detecta: Cloro/Fluor, Fluoreto de hidrogênio, pH alcalino,
Hidrazina, Sulfito de hidrogênio, Iodo, pH ácido, Fosfina,
Fosgênio e Dióxido de enxofre.

