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O DMM-93V é a mais avançada tecnologia de detectores de metais manual digital microprocessado, de alta 
sensibilidade e baixo consumo de bateria, para 80 horas de uso sem necessidade de recargas. 
 
- Já vem com sistema de (“VIBRALERT”), bateria recarregável, carregador de bateria e coldre de couro 
ecológico para uso na cintura 
- Fácil troca de bateria sem uso de ferramentas 
- Possui modo stand by, após a última detecção, para economia de energia. 
 
 
Aplicações 
 
Em saídas de fábricas, Aeroportos, Presídios, Estádios, Shows e etc, onde houver necessidade de busca de 
peças metálicas ou armas. 
 
 
Funcionamento 
 
O DMM-93/V detecta pequenos objetos até mesmo 01 moeda de 01 centavo de real á distância de 10 
centímetros. 
 
 
Dados Técnicos 

• Construção em plástico ABS injetado, alto impacto, resistente a quedas de até 1 metro de altura; 

Dimensões 

• Comprimento: 41 cm x Largura: 8cm x Altura: 4,2cm. 
• Possui led multicolorido indicador de: 

 
Led Verde (Ligado) 
Led Vermelho (Detecção) 
Led amarelo (Bateria baixa) 

Detector de Metal Manual Segurança DMM-93V 



• Área de detecção completa em toda a sua extremidade; 
• Possui punho emborrachado, aplicado sob pressão para maior segurança no uso; 
• Possui 03 botões de acionamento: 

1 – Liga/ Desliga 
2 – Redução de sensibilidade (para isolar detecções falsas, próximo de grandes massas 
metálicas) 
3 – Liga vibralert e sinal sonoro; 

• Possui bateria de Ni-MH (recarregável) de 8.4 volts/ 250 MA/H (9 VDC); 
• Possui ajuste de sensibilidade em vários níveis em local discreto, para evitar o uso por pessoas 

com má intenções; 
• Possui carregador de bateria, com alimentação de 90 á 250 VAC; 
• Detecta todos os metais, ferrosos e não ferrosos; 
• Fácil troca da bateria sem uso de ferramentas; 
• Cordão de nylon no punho para evitar queda; 
• Velocidade de varredura: 0,05 a 3,0 m/s; 
• Temperatura de funcionamento: -15º à 55º C; 
• Umidade relativa do ar: 85% á 95%; 
• Emissão de campo magnético: CISPR22, Classe B; 
• Frequência de operação de 2500 HZ; 

Não causa problemas de marca passo ou á mulheres grávidas, possui laudo técnico de Instituto 
credenciado pelo IMETRO; 

• Volume do alarme sonoro: DB 75m – 80cm; 
• Valor máximo do campo magnético: 0,2 gauss; 
• Peso real sem bateria: 268gr; 
• Plug para carregador de bateria.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
NOTA:  
As informações contidas neste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. 
 
 


