V í zal at t i magnet omét er
MAGNEX® 130 B
• Ergonomikus kialakítás
• Robusztus és kompakt
• Részegységekbő l felépíthető
• Hang/ vizuális jelzések:
mező -erő sség és polaritás

3 keresési mód:

®
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• dinamikus (alacsony érz.)
• fél-statikus (közepes érz.)
• statikus (magas érzékenység)
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®
UPEX
V í zal at t i magnet omét er
A magnetométer

Érzékelési távolság

egy eszköz az elrejtett ferromágneses tárgyak érzékelésére
a tengerfenéken, talajban, vízben, vagy egyéb olyan helyeken,
amelyeken fizikailag nem lehetséges az érintkezés. Minden
távoli érzékelési technika más utat használ a céltárgy
érzékelésére. A mágneses anomáliák érzékelésének technikája
a helyi mágneses mezők változásait érzékeli, amelyet a fémtárgyak okoznak. A Második Világháború alatt ezt a technológiát erősen továbbfejlesztették a tengeralattjárók és megsemmisítetlen lőszerek könnyebb keresése érdekében.
A magnetométer képes behatolni az üledékes rétegek és
felhalmozódások alá.

Az olyan detektorok érzékelési tartománya, mint a
MAGNEX® 130 B függ az össz. érzékenységtől, amelyet
NanoTesla-ban mérünk, valamint a mágneses kontraszt(azaz
anomália) erősségétől. A méret, a pozíció, a céltárgy
mágneses karaktere és a helyi interferenciák befolyásolják az
elérhető eredményeket. Ennek köszönhetően számos felhasználás
során a céltárgyon észlelt mintázatok csak általános
iránymutatásnak tekinthetők.

A magnetométer számos feladatot láthat el a víz alatti keresésben - nagyszabású keresésekkor több érzékelőt hajók
hátuljához rögzítve is használják az elsüllyedt tárgyak
keresésére. Az ennél is intenzívebb kereséseknél a búvárok
a pontos helymeghatározásra használják egyedüli érzékelőként.
Ez az eszköz a ferromágneses vagy kompozit céltárgyakat
érzékeli, amelyek vasat tartalmaznak és így mágneses
anomáliát(kontrasztot) okoznak az egyébként homogén
mágneses mezőben. Az ilyen anomáliák a mágneses
nyomai egy-egy céltárgynak, a természetes mágneses mezőben.

A kisebb lőszerek, mint például a 40mm-es gránát csak akkor
észlelhető, ha a szenzortól maximum 25-60 cm mélyen
(eltemetve) helyezkedik el, míg a nagyobb lőszerek, mint
például a torpedók vagy bombák jelentős mágneses nyomot
hagynak, így azok több méterről érzékelhetők
(az MK 82-es 2-3 méter távolságból).

Nagy méretű céltárgy, hosszan elnyúló jelformával
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Apró céltárgy, rövid mágneses lenyomattal
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MA GNEX ® 130 B
Érzékenység szabályozás (1, 2, 3)
A MAGNEX® 130 B a mágneses mező intenzitásának
változásait érzékeli. A detektor egy forgó ki/be kapcsolóval
és érzékenység állítóval rendelkezik. Az 1-es (dinamikus)
és a 2-es (félig statikus) módban a detektor automatikusan
igazodik a térben jelentkező interferenciákhoz. Hármas
módban a detektor statikusan üzemel, így a legmagasabb
érzékenységet és érzékelési távolságot éri el.

Mágneses anomáliák; a jobb alsó sarokban
egy tipikus ferromágneses céltárgy által
kibocsátott d pólusú nyom látható.
A MAGNEX® 130 B-vel a céltárgy nyoma
felett elhaladva, a folytonostól a pulzáló terjedő
hangjelzés jelentkezik. A céltárgy közelsége
a jel erősödését eredményezi.

A MAGNEX® 130 B vezérlő része az érzékenység állítóval
és az akkumulátor állapotjelző piros/zöld diódával.
A mágneses "lenyomatok" formája számos tényezőtől függ:
a föld mágneses mezejének irányától, a céltárgy formájától és
elhelyezkedésétől, valamint céltárgy által hagyott remanens
mágnesességtől:

Egy vízszintesen eltemetett
céltárgy mágneses lenyomata
(dőlési szög: 0). A céltárgy
mágneses lenyomata azonos
méretű és formájú a pozitív
és negatív tartományokban.

MAGNEX® 130 B komponenseire szétszerelve
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A mágneses lenyomat egy
bizonyos szögben elhelyezkedő
céltárgy esetén (dőlési szög: 45).
A pozitív és negatív tartományok
eltérnek.
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®
UPEX
T echni k ai adat ok

Technikai adatok
1 x 9 V PP3-as alkáli elem vagy 9V U9VL (lítium) vagy 9 V újratölthető Ni-MH akkumulátor

Működési idők

újratölthető
lítium:
alkáli elem

Töltöttség jelzés

két világító diódával (piros/zöld)

Keresési sebesség

víz alatt: 0,05- 1m/s
szárazföldön: 0,30 - 1 m/s
kb.: 0°-tól + 35° C-ig víz alatt
kb.: -55°-tól 75° C -ig
kb.: 7 bar
max. 60m
pulzáló vagy folytonos hangjelzés
kb. 35 nT ( felbontás kb. 5 nT)
elektronika a szondával és az akkumulátorral
csomagolással és tartozékokkal együtt
elektronikus henger hossza
keresőszonda hossza
szállító koffer

Méretek:

EBINGER
Prüf- und Ortungstechnik GmbH
Hansestraße 13
D - 51149 Köln
Tel. : +49 (0) 2203 / 977100
Fax:
+49 (0) 2203 / 36062
e-mail: office@ebingergmbh.de
web: www.ebingergmbh.de
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kb.: 1,7 kg
kb.: 6 kg
kb.: 43 cm
kb.: 48 cm
kb.: 81 x 34 x 13 cm

®

Mező polaritás jelzés
Érzékenység (3-as beállítással)
Súly
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Működési hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Nyomás teszt

kb.: 6 óra
kb.: 22 óra
kb.: 10 óra

eingentragene Marke der Ebinger Prüf- und Ortungstechnik GmbH

Áramellátás

Forgalmazza:
Metector Kft.
H-8296 Monostorapáti Petőfi u. 85.
Telefon: 0036/87/435-063
Fax: 0036/87/435-063 E-mail: info@metector.hu
Web: www.metector.hu
Származási hely: Németország
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