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 EGSEPEHR.COMWWW. ستر سپهر  کت انطباق گشر

 معرفی کلی راکت فلزیاب بازرسی بدنی:

دستگاه فلزیاب دستی و یا همان راکت بازرسی بدنی دستی از جمله دستگاه های پر کاربردی است که  

ادارات ، سازمان ها ، یگان های امنیتی ، مأمورین حراستی ،  در شرایط مختلف و با مقاصد گوناگون در 

 ورزشگاه ها ، اماکن مذهبی مهم ، مکان های توریستی و گردشگری و ... مورد استفاده قرار می گیرد. 

دستگاه فلزیاب دستی وسیله ای پرتابل و قابل حمل بوده که براحتی میتوان آن را حمل نمود و در  

مراسم های افتتاحیه ، سخنرانی ها ، ستاد های انتخاباتی مورد  سمینارها ،  مکانهای مختلف از قبیل

 استفاده قرار داد . 

بازرسی    هر اندازه که وضعیت امنیتی یک منطقه بیشتر و یا مهم تر باشد از دستگاه های تشخیص و

 بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. 

 ه  ویبرمیباشد ، هشدار صوتی و هشدار لرزشی یا راکت فلزیاب بازرسی بدنی با دو نوع هشدار  کارکرد 

آزار دهنده شده و یا در موضوعات امنیتی نمیخواهیم فرد  ربر  کاصوتی برای   در مکانهایی که هشدار

حالت لرزشی و یا ویبره استفاده  واکنش نشان دهد از لع گردد و به آن آشکار سازی مط مورد بازدید از  

 کنیم . می 

بر روی دستگاه بوده    LEDنشانگر  16رای رزش دالت صوت و لحاعالوه بر    MD102راکت فلزیاب 

بیانگر میزان فلز و یا   قرمز تغییر رنگ می دهند و   پسکمترین به حالت نارنجی و سکه از حالت سبز  

 کی به فلز میباشد. دوری و نزدی 
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دستگاه فلزیاب وحساسیت آن به انواع مختلف فلزات  از راکت فلزیاب بازرسی بدنی با توجه به کیفیت 

میتوان اشیاء فلزی مخفی شده در قسمت های مختلف بدن را آشکار سازی نمود و به ممنوعه بودن و  

 غیر ممنوعه بودن آن پی برد. 

 EGSبازرسی بدنی در انواع مختلف در شرکت انطباق گستر سپهر با برند راکت فلزیاب 

SCANNER  .تولید و به بازار عرضه شده است 

 

 : کاربرد راکت فلزیاب بازرسی بدنی 
در گذشته نه چندان دور بیشتر برای کنترل و نظارت بر ورود و خروج افراد به اماکن مختلف از روش  

که عالوه بر زمان بر بودن چنین روشی ، و در بعضی مواقع به علت تکرار  بازرسی دستی استفاده می شد 

بازرسی بدنی توسط مأمورین به تدریج از کیفیت و دقت بازرسی کاسته می شد و در بازرسی بدنی از  

بدن خانمها بخصوص در کشورهای اسالمی نظیر ایران امکان مخفی نمودن اشیاء ممنوعه امنیتی ، قیمتی  

 نوان بیشتر بود. و ... در با



امروزه استفاده از راکت بازرسی دستی که با نام های مختلفی همچون گیت بازرسی دستی ، راکت دستی  

،  بازرسی بدنی ، راکت فلزیاب ، راکت موبایل یاب ، دستگاه فلزیاب بازرسی ، راکت بازرسی فلزیاب  

خته می شود کاربردهای مختلف و  راکت بازرسی بدنی کنکور ، دستگاه موبایل یاب دانش آموزی  ، شنا

 گوناگونی دارد. 

با توجه به نوع کاربرد می توان راکت های بازرسی گوناگون و با کیفیت و حساسیت های مختلفی تولید  

 نمود.

به امید  در حال حاضر سه نوع راکت فلزیاب بازرسی بدنی را تولید و شرکت انطباق گستر سپهر *

دو مدل دیگر را به   1400در فصل تابستان سال خدا و در سایه حمایت های و اعتماد خریداران محترم ، 

مدل های تولیدی قبلی اضافه خواهد نمود تا سبد خرید مناسبی را از راکت فلزیاب بازرسی بدنی در  

 ان محترم قرار دهد. اختیار خریدار

  MD101، راکت بازرسی بدنی      +MD101، راکت فلزیاب راکت های فلزیاب بازرسی بدنی فعلی 

 میباشد.   MD102ویژه مدارس و دانشگاه ها ، راکت فلزیاب  

 در گذشته اصلی ترین مأموریت راکت بازرسی بدنی مقوله امنیت بود.  *

به جهت جلوگیری از بیماری های واگیر دار نظیر کرونا   از راکت فلزیاب بازرسی بدنی   در حال حاضر *

، و به جهت بهداشت فردی مأمورین و مراجعین و کارمندان ، عالوه بر اهمیت قبلی در موضوعات امنیتی  

 و استفاده می گردد.   ، موضوع بهداشت بسیار مورد توجه قرار گرفته است 

ای امروزه راکت بازرسی فلزیاب ، دانشگاه ها ، مدارس و سازمانهای تعیین  کی دیگر از کاربردهی *

سطح علمی  و استخدامی می باشد که به جهت ممانعت از ورود دستگاه های موبایل و یا ذخیره ساز  

 اطالعات از راکت فلزیاب بازرسی بدنی استفاده می نمایند. 



 



کشور ، یکی از پرکاربردترین سازمانهایی هستند که از  *فرودگاه ها و مبادی گمرکی ورودی و خروجی 

دستگاه های فلزیاب بازرسی بدنی از قبیل گیت فلزیاب بازرسی بدنی ، راکت فلزیاب بازرسی بدنی ،  

 دستگاه ایکس ری بازرسی چمدانی استفاده می نمایند.

 

معصومه )س( ، مسجد مقدس  *اماکن مذهبی مهم از قبیل حرم مطهر امام رضا )ع( ، حرم حضرت 

جمکران و ... از دیگر مکانهایی هستند که استفاده فراوانی از دستگاه های فلزیاب بازرسی بدنی می  

 نمایند. 

*ورزشگاه ها ، هتل ها ، نیروگاه ها ، ادارات و شرکت های برق به جهت کنترل خروج قطعات و کابل  

رکت های تولیدی قطعات حساس و گرانقیمت ،  های مسی ، مراکز خرید مهم و بازارهای تجاری ، ش



طالسازی ها ، معادن استخراج فلزات گرانبها و ... استفاده های فراوانی از گیت فلزیاب بازرسی بدنی و  

 راکت فلزیاب دستی می نمایند. 

 ردد: گیت فلزیاب بازرسی بدنی استفاده می گلزیاب بازرسی بدنی و یا مکان هایی که از راکت ف

تظامی ، سازمان های امنیتی ، قوه قضاییه ، فرودگاه ها ،  زارت خانه ها، نیروهای نظامی و انو -

شی مهم ، استخرها  از قبیل استادیوم ها ، سالن های ورز ورزشی گمرکات کشور، اماکن 

، همچنین استفاده از راکت فلزیاب دستی  بانوان ، پارک های بانوان ص استخر های بخصو 

، شرکت های تولیدی ،    ت تولیدیبازرسی بدنی در زندان ها ، مراکز تجاری مهم ، کارخانجا

...  و  دارس ، آموزشگاه های معتبر آموزشی گاه ها ، مانبها ، دانش ات گرمعادن استخراج فلز

 متداول و رایج است. بصورت گسترده ای  

 و مسجدمقدس جمکران ضرت معصومه طهر رضوی ، حرم ح یل حرم ماز قب اماکن مذهبی  -

 توریستی  اماکن سیاحتی و  -

 شش حتی یک عدد قرص حت پو رایص بسیار شرکت های داروسازی ، تشخ -

 دستگاه راکت فلزیاب بازرسی بدنی : قیمت 

ز گسترده جامعه به راکت  با توجه به نیا  .COMWWW.EGSEPEHRپهر شرکت انطباق گستر س

و  مترین سود ممکن در اختیار مشتریان عزیز فلزیاب بازرسی بدنی سعی نموده مدل های تولیدی را با ک

 ه فروش قرار دهد . همکاران شبک

یفی و  اظ کپایین تر و از لحدرصد  30جی حد اقل راکت بازرسی بدنی در مقایسه با نمونه های خارقیمت 

 % کیفیت باالتری دارد و با توجه به نوع محصول قیمت راکت بازرسی بدنی متفاوت است. 20یت حساس

لی مشتری رضایت کافی را از محصول نداشته باشد پس از  ه مرجوعی کاال، اگر به هر دلیگارانتی سه روز 

 را مرجوع و وجه کامل خود را دریافت نماید. سه روز می تواند محصول  

ماه و   18  مدت   EGS SCANNERیا همکاران با برند   و  حصول برای مشتریان مستقیمگارانتی م

 ماه می باشد.   12همکاران با لوگو و برند خودشان برای شبکه  
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 دگی فعال فروش از سراسر کشور: ش نماینپذیر

ذار عالقمند است مسئولیت فروش را به شبکه همکاران در استانها و شهرهای مختلف واگ شرکت این

و تولید نمونه های  حقیق و توسعه در جهت افزایش هر چه بیشتر کیفیت نموده و زمان خود را صرف ت

 جدید محصول نماید. 

 EGS SCANNERاب بازرسی دستی فلزی راکت 

یش با تکیه بر توان  روه صنعتی ، تحقیقاتی راین فن کاو اندر زیر مجموعه گ باق گستر سپهانطشرکت 

ست محصوالتی با کیفیت  شرکت توانسته امل  ساله مدیرعا   30نیتی ت موجود و با سابقه املی و امکاناداخ

 ور تولید نماید. و در شأن و نیاز کش

 نی دراکت های فلزیاب بازرسی بولید ت

 +MD101فلزیاب بازرسی بدنی راکت  -1

 MD101راکت فلزیاب بازرسی بدنی  -2

 با کارایی و عملکرد منحصر به فرد    MD102راکت فلزیاب بازرسی بدنی  -3

 بزودی     MD103راکت فلزیاب بازرسی بدنی  -4

 بزودی   MD104راکت فلزیاب بازرسی بدنی  -5

 نی : ت فلزیاب بازرسی بدگی تولید 

 RU918  زون 18 گیت فلزیاب بازرسی بدنی  -1

 RU933  زون 33 گیت فلزیاب بازرسی بدنی  -2

 EGS-WT33Aزون  33 دنی بازرسی ب  ابیت فلزیگ -3

 +EGS-WT33Aزون  33گیت فلزیاب بازرسی بدنی  -4

 زون ... بزودی   45گیت فلزیاب بازرسی بدنی  -5
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