
 
INSPEKTIMI ME RREZE     

  X-RAY 100100T  
 

EKSPLOZIVË ARMË DHE KONTRABANDË 
 

NJË  BURIM I VETËM, PËR SHUMË ZGJIDHJE 
 
Sistemi i inspektimit 100100T me rreze X, i  
konvejizuar dhe i një cilësie mjaft të lartë, 
 është projektuar për inspektimin e objekteve të 
mëdha.  
Ky sistem mundëson zbulimin e bagazheve dhe 
ngarkesave me armë,  
eksplozivë dhe kontrabandë të  
fshehura në to. Shumllojshmëria e  
ngjyrave të këtij Sistemi  
Inspektimi, u lejon 
operatorëve që të  
evidentojnë shumë shpejt 
zonat me interes edhe në pakot më të trasha, ose 
ngarkesat e mëdha / bagazhet. 
Transportuesi me kapacitet të lartë të sistemit, 
qëndron më pak se 30 cm  nga dyshemeja për ta 
bërë më e lehtë, dhe më ergonometrike ngarkimin 
në të. 
 

> E kualifikuar nga TSA për Inspektimin    
    e ngarkesave ajrore. 
> Ideale për inspektimin e objekteve me  
    përmasa të mëdha dhe jashtë standartit. 
> Transportues me kapacitet të lartë dhe  
    të fuqishëm i cili  nuk ka nevojë të   
    axhustohet. 
 
MUNDESIA DHE MJEDISI I  APLIKIMIT: 
> Ekzaminimi i ngarkesave dhe mallrave  
   të transportit  
> Inspektimi dhe Kontrolli i bagazheve 
> Inspektimi në Dogana dhe Kufijtë 
> Pikat e kontrollit dhe shpërndarjes 

 
INSPEKTIMI ME RREZE     

  X-RAY 4535 
 
EKSPLOZIVË ARMË DHE KONTRABANDË 

 

NJË  BURIM I VETËM, PËR SHUMË ZGJIDHJE 
        
Skaneri 4535 është më i lehtë dhe më i shkurtër se 
skaneri më i shitur me madhësi normale. Ai ka 
shpejtësinë, fuqinë dhe aftësinë e zbulimit të  
modeleve tona më të mira të multi-energjisë në një 
dizajn super-kompakt. Me madhësi të  
mjaftueshme për të inspektuar pakot postare,  
objektet e dorëzuar  
dorazi, mjete personale, veshje 
dhe këpucë,  
skaneri 4535 i plotëson kërkesat e  
ambienteve me volum dhe fluks të 
lartë pune.  
Mënyra e thjeshtë dhe  
intuitive e përdorimit e bën këtë 
njësi të përshtatshme jo vetëm për 
profesionistët e sigurisë por edhe 
për personelin  e thjeshtë dhe jo-specialist në këtë 
drejtim. 
 

 
> Ofron Performancë dhe karakteristikat e  
   sistemeve më të mëdha dhe më të rënda në një 

dizajn super kompakt 
> Transportohet lehtësisht përmes koridoreve të   
    ngushta ose në ashensorë standard. 
> Mënyrë e thjeshtë dhe e lehtë përdorimi  
> Software I fuqishëm për përpunimin e imazhit të 

scanuar. 
 

MUNDESIA DHE MJEDISI I APLIKIMIT: 
> Kontrolli Postar 
> Zyra Shtetërore 
> Sigurimi Privat 
> Siguria Diplomatike e VIP 
> Eventet me rrisk të lartë Sigurie 

TUNAMAR SHPK 
Rr. Kadri Hoxha , Kusarth. Elbasan, Albania 
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DETEKTOR ZBULUES  E5000/EN5000  

ZBULON EKSPLOZIVË OSE  
LËNDË NARKOTIKE 

 
SPEKTROMETRIA E MOBILITETI TË  

KROMATOGRAFISË GAS-JONE 
 

Sistemet desktop të Serisë 5000 ofrojnë analiza ë 
shpejta, të sakta dhe rezultate të besueshme 
gjatë kërkimit dhe gjurmimit të eksplozivëve apo 
lëndëve narkotike. 
 Kombinimi i teknologjisë së Spektrometrisë së 
Mobilitetit  të Kromatografisë së gazit dhe të 
joneve i siguron   
Operatoreve një sistem të projektuar shumë sel-
ektiv dhe të ndjeshëm për 
ambiente me volum dhe fluks të lartë pune.  
Përdorimi i thjeshtë dhe ekrani me prekje e ngjy-
ra, e bën këtë sistem mjaft të lehtë për operatorin.  
Ndërkohë,  kostoja e përditshme e shpenzimit 
dhe e mirëmbajtjes  është e ulët përkundrjet 
jetëgjetësisë së pajisjes. 
 
> Ofron saktësi laboratorike në këtë fushë. 
> Rezultate të shpejta, të sakta dhe të lehta për      
   t'u lexuar në sekond 
> Zbulon komponentë shpërthyes me bazë  
    nitorgjeni dhe peroksidi 
> Zbulon Kokainën, THC, Methamphetaminën,   
    Fentanilin, Heroinën dhe të tjera 
 
MUNDESIA DHE MJEDISI I APLIKIMIT: 
 
> Inspektimi në Dogana dhe Kufijtë 
> Ambasadat dhe Konsullatat 
> Mbrojtja Diplomatike 
> Infrastruktura të rëndësisë së vecantë 
> Eventet e Sigurisë së Lartë 
> Mbrojtje e personave VIP 
> Transport 

DETEKTOR ZBULUES N2200 
 

ZBULON LËNDËT NARKOTIKE 
 

DEDEKTOR I GAS – KROMATOGRAFISË 

I SIPËRFAQEVE TË JONIZUARA 
 

 
Dedektori i dorës N2200 zbulon gjurmë të  
kokainës, opiatës, kanabisit, hashashit,  
methamphetaminës dhe stimulantëve të tjerë të 
llojit të amfetaminës.  
Me mënyrën e thjeshtë automatike, të shpejtë dhe 
të saktë, Dedektori N2200 është i lehtë për t'u 
përdorur. 
N2200 është i lehtë në peshë, i prodhuar për të 
pasur jetëgjatësi, proceson me lehtësi tipet e 
ndryshme të lëndëve narkotike, dhe jep një       
performancë të qëndrueshme dhe të besueshme. 
 
 
> Ofron saktësi laboratorike në këtë fushë. 
> Rezultate të shpejta, të sakta brenda sekondave. 
> Zbulon droga të pista 
> Nuk rrezaton radioaktivitet 
> Kosto të ulëta të mirëmbajtjes  
 
MUNDESIA DHE MJEDISI I APLIKIMIT: 
 
> Departamentet Ligjëzbatuese 
> Qendrat e Korrektimit 
> Inspektimi në Dogana dhe Kufijtë 
> Mbrojtja Diplomatike 
> Infrastruktura të rëndësisë së vecantë 
> Forcat e Sigurisë 
> Kontrolli Postar 
> Transporti 
> Shkollat 

Dedektori E3500 përdor kimiluminescencën për 
të zbuluar komponentët shpërthyes të prodhuar në 
mëyrë artizanale, ushtarake ose komerciale, duke 
përfshirë etiketuesit e ICAO, shpërthyes plastik, 
nitrat amoni, pluhuri i zi (barut), nitratet e tjera 
dhe eksplozivë me bazë perokside si TATP dhe 
HMTD. 
 
> Ofron saktësi laboratorike në këtë fushë 
> Rezultate të shpejta, të sakta dhe të lehta për t'u 
lexuar në sekond. 
> Zbulon komponentë shpërthyes me bazë        
nitorgjeni dhe peroksidi 
> Punon me Bateri për lehtësi pëerdorimi 
 
 
 
 
 
MUNDESIA DHE MJEDISI I APLIKIMIT: 
 
> Inspektimi në Dogana dhe Kufijtë 
> Ambasadat dhe Konsullatat 
> Mbrojtja Diplomatike 
> Infrastruktura të rëndësisë së vecantë 
> Eventet e Sigurisë së Lartë 
> Mbrojtje e personave VIP 
 

   DETEKTOR ZBULUES E3500  

ZBULON EKSPLOZIVË 

CHEMILUMINESCENCË – REAKSION 

KIMIK QË NUK PRODHON NXEHTËSI 

   


