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SC61 Z kézi fémkereső

Precíz helyzetmeghatározás
Észleli az apró fémtárgyakat
Dinamikus keresési mód
Könnyű és robusztus
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      Általános leírás
 

      Működési módok

Nagy érzékenység

Egyszerű használat

Érzékeli a vas és vasat nem tartalmazó tárgyakat is

Tiszta vizuális és audio jelzések

Könnyű pinpoint funkció

Fejhallgató kimenet

Dinamikus működési mód

Akku feszültés jelző LED

Technical Data
Áramellátás       9 V PP3 elem (IEC 6 LR 61)  
 vagy Ni-MH újratölthető akkum.
Működési idő        kb. 35 óra E-Block (6 LR 61)
 kb. 12-15 h (IEC HR 6F22)
Hőmérsékleti
tartomány                kb. -10°C-től  55°C-ig
Markolat kb. 32 mm 
Keresőfej          kb. ø 26 x 60 mm
Teljes hossz     kb. 377 mm
Súly         kb. 0,22 kg  elemek nélkül

      Konstrukciós jellemzők

(DIN VDE 08448 Part 4, European Standards, EN 50081-1 
EN 50082-1, EN 55022 B, IEC 801-2, 801-3)

Az SC61 kézi fémkereső Z-változatát ott használják, 
ahol a legnagyobb keresési teljesítményre van 
szükség, és a legkisebb fémeket is érzékelni kell. Az 
eszközt tipikusan a büntetésvégrehajtási központok-
ban, bíróságokon, kriminaliszikai feladatokban, 
törvényszéki orvosok használják, tehát a precíz 
fémkereső ipar.

A Z-jelölés a nagyteljesítményű változatot jelöli. A 
koncentrált elektromágneses mezővel az apró 
fémtárgyak könnyedén megtalálhatók, a közelben 
lévő zavaró fémtárgyak esetén is. Ez nehézkes, vagy 
lehetetlen művelet egy normál kézi fémkeresővel.

A keresőfej egy változó elektromos mezőt bocsát ki, 
amelyet befolyásolnak a fémtárgyak. Ezek az elektro-
mos változások módosítják az oszcilláció amplitúdóját 
a detektor elektronikájában, amelyet az hang és 
fényjelzésekké alakít át. 
Az eszköz megfelel a nemzetközi normáknak az 
elektromos kompatibilitás terén.

Annak ellenére, hogy könnyű, a készülék erős, és 
állandó használatra lett tervezve. 
A detektor a bekapcsolás pillanatától használható. A 
dinamikus működési mód lehetővé teszi a beállítást az 
automatikus homogén háttér-interferencia értékére. 
Emiatt használható nagy fémtárgyak, például vasajtók 
közelében is. A személyek gyors átvizsgálásához a 
hengeres szondát oldalirányban is használhatja a 
terület felett. A részletes vizsgálathoz, ahol a deketor 
riasztott, használhatja a detektor hegyét. Így pontosan 
meghatározhatja a tárgy vagy vezeték helyét.

A céltárgy elérését hang és piros fény jelzi. A második 
LED(zöld) a merülő telepeket, vagy akkumulátor hibát 
jelez.
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