
 
 
 
 

DUOSCAN™
 

Folha Informativa 

Detector portátil de traços e vapores de explosivos e narcóticos 
 

DUOSCAN™ é um detector portátil e robusto de explosivos, materiais improvisados e narcóticos, capaz de 
detectar traços de partículas e vapores em menos de 7 segundos. Utilizando os sensores nanotecnológicos HF-
QCM inovadores e não radioativos da MS Detection, o DUOSCAN™ possibilita detectar, identificar e resolver 
ameaças rapidamente, enquanto mantém o fluxo de bagagens e pessoas. 

 
O DUOSCAN™ oferece aos profissionais de segurança os últimos 
recursos em detecção de modo duplo, desenvolvidos 
exclusivamente para abordar o terrorismo global e o tráfico de 
drogas onde haja requisitos operacionais específicos, tais como 
temperaturas extremas, vento, chuva, areia, queda e choque. Estes 
recursos aprimorados permitem atender uma clientela expandida, 
incluindo aeroportos, portos e controle de fronteiras, infraestrutura 
crítica e de segurança pública – em outras palavras, pessoal de 
segurança que exija um sistema robusto, leve e altamente 
confiável. 

 
Coleta eficiente de amostras 
O DUOSCAN™ foi projetado com portabilidade e flexibilidade em 
mente. Ele oferece a análise de amostras no ponto de triagem em 
tempo real, com fixação segura a um colete de transporte 
arejado. 

 
Amostragem de traços de partículas: zaragatoas de amostragem 
reutilizáveis varrem uma superfície e então são inseridas no detector 
para análise. Superfícies típicas incluem bagagens, cargas, veículos, 
roupas, passagens e cartões de identificação. 

 
Coleta de amostras de vapores: um amostrador de vapores 
alimentado por bateria os recolhe em uma zaragatoa de 
amostragem, que então é inserida no detector para análise. 
Aplicações incluem porta-malas, bagagens, mercadorias, 
contêineres e triagem de cargas aéreas. 
 

 

 
Interface de operações fácil de usar 
A análise das amostras e os resultados exigem interpretação 
mínima, portanto, os operadores podem se concentrar em obter 
uma boa amostra. O processador onboard do DUOSCAN™ lida 
automaticamente com todo o registro de dados, incluindo 
horário, data e análise de amostras para cada alarme. Um 
histórico completo de dados salvos e arquivos de alarme pode 
ser visualizado, analisado, baixado e impresso a qualquer 
momento. 

 
Vantagens operacionais 
• Os sensores HF-QCM são ambientalmente seguros – não 

contêm nenhuma fonte radioativa 
• O HF-QCM possibilita a detecção aprimorada de explosivos, 

materiais improvisados, narcóticos e contrabando 
• Rápida detecção e identificação – menos de 7 segundos 
• Alternância imediata entre o modo de explosivos e de narcóticos 
• Bibliotecas expansíveis de ameaças estão disponíveis para 

atender aos requisitos únicos dos usuários 
• Autocalibração e mecanismo automático de limpeza oferecem um 

curto período de limpeza após um alarme 
• Funcionamento comprovado e confiável em áreas empoeiradas, 

úmidas e de alto tráfego 
• Teclado na tela 
• Upgrades do software podem ser instalados facilmente 
• Opções de idioma local disponíveis 
• Três níveis padrão de usuário (Operador, Supervisor e Gerente 

de Serviços) para maior controle de acesso 
 

Serviço e suporte excepcionais 
Reconhecida mundialmente pelo nosso compromisso com o 
atendimento ao cliente, a MS Detection possui as equipes de 
serviço global mais experientes da indústria. Oferecemos uma 
gama completa de serviços para ajudá-lo a extrair o máximo de 
valor sobre o seu investimento, mantendo, ao mesmo tempo, 
operações robustas, eficazes e eficientes. 

 
Sede Corporativa 
MS Detection (uma divisão da MS Tech Ltd.) 
1655 North Fort Myer Drive, Suite 700 
Arlington, Virgínia 22209, EUA –  
Tel.: +1.703.465.5105  Fax: +1.703.351.5298 

Vendas 
sales@ms-detection.com 

Suporte Técnico 
support@ms-detection.com 
www.ms-detection.com 
 

 

A MS Detection (uma divisão da MS Tech Ltd.) empregou todos os esforços razoáveis para assegurar que as informações neste documento sejam precisas e completas, isentando-se de 
toda e qualquer garantia de precisão e integralidade, sendo elas também proprietárias. Este folheto consiste em informações gerais sobre os recursos da MS Detection que não contêm 
dados técnicos controlados, conforme estabelecido nas Regulamentações da Administração de Exportações (EAR), Parte 734.7-11. 
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