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Bevezetés
A LORENZ DEEPMAX Z1 megvásárlásával a jelenleg kapható
egyik legérzékenyebb fémkereső tulandonosa lett.
Ez a fémkereső egy többéves kutatási- és fejlesztési munka
eredményeként született meg. Ez a típus a Pulzindukciós GBS
eljárást használja, mely két telesen automatikus fémmegkülönböztetéssel és, továbbá különféle talajkiegyenlítő
sűrővel üzemel.
A Statikus kiértékelést és a magas érzékenységet a Z1-es
típusnál a gondosan megtervezett talajkiegyenlítési áramkör
biztosítja, melynek segítségével a különféle váltakozó
áramú zavaró energiamezőket megszűri a gép. Sok újonnan
kifejlesztett tényezőnek köszönhetően rendkívüli keresési
mélységek érhetők el.
Ezzel a fémkeresővel lehetősége nyílik arra, hogy a rendkívül mélyen fekvő fémtárgyakat (akár sósvízi partokon vagy
erős ásványi ányag, vagy mágnesezhető vasat tartalmazó
talajon is) megbízhatóan lokalizálhassa.
Ezen kívül kisebb méretű keresőszondákat használva, kis
aranyrögöket, érméket, vagy
egyéb kisméretű tárgyat is
lokalizálhatunk.
Ez a fémkereső széles körben
felkelti a felhasználók figyelmét, hiszen kimagaslóan érzékeny a nemesfémekre (pl.
arany, ezüst, réz), emellett
egyidőben két eltérő fémmegkülönböztető módszer is
alkalmazható, mely segítségével pl. az akusztikus jelzéssel párhuzamosan alkalmazható a tárgyakban érzékelt örvényáram lecsengési tulajdonságát vizsgáló funkció, mely
számértékkel, 000 és 099 között jelzi a fémtárgyak,
“milyenségét”, azaz hogy vastartalmú fémet, vagy nemesfémet lokalizáltunk.
Nagy segítséget nyújt a használat egyszerűsége, valamint a
kezelőegységek átlátható elrendezése, továbbá a könnyen
leolvasható speciálisan kialakított LCD kijelző (melyen minden
funkció egyidőben megjelenítésre kerül).
A LORENZ DEEPMAX Z1-el a nagy mélységben lévő
fémtárgyak lokalizálása még az erősen mineralizált talajviszonok mellett is lehetséges (lásd: 11 fejezet).
Ennek köszönhetően a mért értékek sokkal magasabbak,
mint a hagyományos pulzindukciós, indukciós, szinusz VLF/TR
módszerrel működő fémkeresőknél, melyek ilyen körülmények
között nagy teljesítményveztést mutatnak.
A LORENZ DEEPMAX Z1 fémkereső rengeteg területen
bevethető. Ez az útmutató, valamint az egyes általunk javasolt, szabadban elvégzendő tesztek segítenek Önnek a gép
megismerésében. Ebben a használati útmutatóban hasznos
tippeket adunk, valamint részletesen elmagyarázzuk a kép
funkcióit.

Kérjük vegye figyelembe, hogy folyamatosan arra törekszünk, hogy a termékeinket a kornak megfelelően a legjobb műszaki szinten tartsuk, így az elektronikában és a
gép mechanikus felépítésében végrehajtott változtatások jogát
fenntartjuk. Esetleges ezzel kapcsolatos követeléseket így
nem áll módunkban elfogadni.
Sok sikert kívánunk az újonnan vett LORENZ DEEPMAX
Z1 fémkeresőhöz, esetleges visszajelzését nagyon pozitívan
fogadnánk.

1. Biztonsági tudnivalók
Kérjük, hogy használat előtt a olvassa el a kezelési útmutatót, és figyelmesen tanulmányozza az alábbiakat:
Ellenőrizze le, hogy a töltőegységen feltüntetett feszültségi érték megfel-e az Ön országában használatos hálózati feszültséggel.
A gyárilag mellékelt töltőt, a
világon mindenütt használhatja, beállítható majdnem
minden ország hálózati csatlakozójához.
(Lásd: 12. fejezet)
Rövidzárlat, túlterhelés, rossz
polaritás és áramütés elkerülése érdekében, kérjük, hogy
a LORENZ DEEPMAX Z1-hez
MINDIG gyári alkatrészeket
és a gyári töltőt használja.

A LORENZ DEEPMAX Z1 Fémkereső egy ún. aktívan
működő készülék, ez azt jelenti, hogy a fém lokalizálásához egy pulzáló, egyenáramú mágneses mezőt sugároz a
keresőszonda. Szívritmusszabályzót viselő személyek, ill.
hasonló jellegű elektronikus készüléket viszelő személyek
semmiképpen se tartózkodjanak a fémkereső szondájának
közelében, ha az be van kapcsolva. Védje a füleit és fejhallgató használata esetén ne állítsa a hangerőt túl erősre.
Ne használjon sérült csatlakozókat, ill. rossz
keresőszondákat, mivel ezek használatával fennáll az
elekromos áramütés veszélye. FIGYELEM! A LORENZ
DEEPMAX Z1 Fémkeresővel veszélyes tárgyakat is lokalizálhatunk.
Kérjük vegye figyelembe, hogy gyártóként semmilyen felelősséggel nem tartozunk esetleges olyan károkért,
amelyek a gép és a termékeink használata során keletkeztek. Az elírások és a műszaki változások jogát fenntartjuk.

2. Funkciók/ Alkalmazások
A LORENZ DEEPMAX Z1 egy ún. statikusan működő,
Pulzindukciós- GBS (Ground Balancing System), azaz pulzindukciós talajkiegyenlítő rendszert használó készülék.
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A gép rövid, de nagyon erős elektromágneses impulzusokat bocsát ki a keresőszonda segítségével. Ezek az
elektromágneses impulzusok a vezetőképes anyagokban,
azaz a fémekben örvényáramot keltenek. Az örvényáram a
jeladó lekapcsolása után még néhány mikroszekundumig jelen
marad a lokalizált fémtárgyban, és az időben késleltetett
“vételi” szakaszban a keresőszonda még egyértelműen tudja
azonosítani a földalatti tárgyat. Ennek megvalósításához
egy nagyon fejlett áramkör a visszaverődő jeleket, azaz a
keresőszondában fellépő áramingadozásokat érzékeli, felerősíti és továbbítja feszültséggel szabályzott oszcillátorra,
mely a hangfrekvencia megváltoztatásával jelzi a lokalizált
fémtárgyat. A fémekben előállított, időben eltérő lecsengésű örvényáram segítségével pontosan megkülönböztethetőek a lokalizált fémtárgyak.
A készülék felhasználója így a hangjelzés alapján
megtudja a tárgy pontos fekvését, méretét, bizonyos
esetekben a tárgy mélységét is. Ezen felül a készülék
vizuálisan, számjelzéssel is megállapítja a lokalizált fém
típusát a lecsengés függvényében, azaz 000 és 099 közötti
számjelzéssel megjeleníti a kijelzőn. A lecsengési idő utal a
fém típusára, mivel három főbb értkből tevődik össze:
vezetőképesség, áramáteresztő képesség, tárgy mérete.

A készülék céltudatosan nem tartalmaz sok beállítási lehetőséget, inkább gyárilag optimalizáltuk a azt és az általunk
gyakorlatban kipróbált értékekre kalibráltuk, A fémkeresés
közben így csak egy gombot kell használnunk, ezzel
messzemenően kiküszöbölhető a helytelen kezelés. Ezen
kívül cégünk honlapján megtalálhatja az aktuális, ingyen
letölthető szoftverfrissítéseket, melyeket egy USB-adatkábellel könnyen átmásolhat a Z1 fémkeresőre.
A beépített adatrögzítő funkció lehetőséget nyújt a külön
megvásárolható GPS modullal az adott területen rögzített
adatok rögzítésére. Ilyenkor a jeleket különböző módszerek
szerint értékeli ki a gép, melyet végül a megfelelő szoftverrel
színes 2 vagy 3 dimenziós képpel megjelenítheti. A különböző rögzített csatornák képeinek összehasonlításával pontosabban kiszűrhetjük a talaj által gerjesztett zavaró jeleket,
ill. a lokalizált fémtárgyak méretét és elhelyezkedését.
A LORENZ DEEPMAX Z1-et professzionális fémlokalizálási
feladatokra fejlesztettük ki, ezért a legkülönbözőbb kereső
szondákat is használhatjuk vele. A megfelelő keresőszondával nagy területek mélyre hatoló mérését végezhetjük el, a
sós víz melletti területek, a minarelizált talaj és a hőmérsékletingadozások nem befolyásolják a mérési eredményeket.

Az egyértelmű fémfelismerés érdekében, azon belül az, hogy a
fém vastartalmú, vagy nemesfém, egy speciális kiértékelési
eljárást fejlesztettünk ki, mely dupla-D keresőszondákkal
működik együtt.

Lehetőség nyílik arra is, hogy a LORENZ DEEPMAX Z1-et
kisebb keresőszondával is használjuk, így a legkisebb
érme vagy aranyrög is lokalizálható vele, még a rendkívül
mineralizált talajon is.

A Pulzindukciós GBS módszer a műszakilag nélkülözhetetlen, jeladás és jelfogadás közötti késleltetésnek köszönhetően sok előnnyel bír. Egy időbeli “szétválasztásról” van szó,
melyel egy nagyon magas jeladási teljesítményt érünk el,
továbbá gyakorlatilag nincsen semmilyen követelmény a
keresőszonda szilárdságát tekintve, így bármilyen méretű
keresőszondát alkalmazhatunk. Minél nagyobb a választott
keresőszonda, annál mélyebben fog fémtárgyakat lokalizálni.
Egyidőben csökken a kisebb tárgyakra való érzékenysége,
mely sok esetben akár előnyös is lehet.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Bevezetés / Kezelés

Az erős jeladó teljesítményének köszönhetően a nagyméretű keresőszondákkal rendkívüli mélységek érhetők
el. A különböző keresőszondákról és az elért lokalizálási
mélységről olvassa el a 10. és 11. fejezetet.
A LORENZ DEEPMAX Z1 fémkereső másik nagy előnye,
hogy megkülönbözteti a fémeket és rendkívül érzékeny a
nemesfémekre (arany, ezüst, réz, stb.) A továbbfejlesztett
talajkiegyenlítő rendszerével a gyengén és közepesen
mágneses talajon (azaz mágnesezhető vasoxidot tartalmazó talajon) a 35 cm-es DD keresőszondával felszerelve
rendkívül mélyről képes lokalizálni a fémtárgyakat.
Növeltük ezen gép érzékenységét a kisebb aranyrögökre és
természetes formában előforduló aranyra.
A LORENZ DEEPMAX Z1 fémkereső automatikusan
alkalmazkodik a különböző keresőszondákhoz, így mindig
az optimális teljesítménnyel tudunk dolgozni. A fejlesztés
során nagyon ügyeltünk arra, hogy a felhasználó a lehető
legkönnyebben tudja kezelni a fémkeresőt, mindemellett
pedig a törekedtünk a lehető legnagyobb érzékenység
elérésére és a készülék meghibásodási lehetőségének
minimalizálására.

A LORENZ DEEPMAX Z1 kezelőegységének elülső oldalán
három nyomógomb található:
ZERO, MENU és POWER. Ezzel a három nyomógombbal
minden funkció beállítható, elvégezhető a talajkiegyenlítés,
vagy az adott területen történő adatrögzítés.
1. Rögzítse a keresőszondát a fémkereső szárán, és vegye fel az akkumulátort tartó övet. Rögzítse a 4 kis párnácskával az elektronikát 4 ponton mellkas magas-ságban.
2. Kösse össze az akkumulátort és a keresőszondát a Z1 kezelőegységével.
3. Nyomja meg röviden a POWER gombot ezzel bekapcsol a készülék. Amennyiben a kijelzőn a LOW BAT felirat
jelentkezik, úgy először töltse fel az akkumulátorokat (a
töltési idő kb. 4 óra).
4. Az automatikus kétlépcsős talajkiegyenlítés aktiválásához
tartsa a keresőszondát egy méterre a földtől és nyomja
meg a ZERO gombot mindaddig amíg egy magas hangot
nem hall.
5. Azután tartsa a keresőszondát mozgás nélkül néhány
cm-re a talaj fölött egy olyan területen, ahol nem található
fém a keresőszonda alatt, és nyomja meg a ZERO gombot
ismételten mindaddig, amíg egy második hang nem jelzi a
talajkiegyenlítési eljárás befejeztét. A kijelzőn látható nyilak, ezen kívűl a keresőszonda pozícióját is jelölik.
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6. Válassza ki a MENU gomb segítségével azokat a
funkciókat, amelyeken változtatni szeretne. Amennyiben a
gombot egymás után többször nyomja meg, úgy a menüben
előrehalad, amennyiben nyomvatartja úgy visszafele halad.
7. Amíg a MENU gombbal aktivált pont villog, addig a
ZERO gomb rövid ismételt megnyomásával ez a pont kinagyítható, ugyanígy eljárva a POWER gombbal, pedig
kicsinyíthető.
8. Három másodperc elteltével az ikonok villogása
automatikusan megszűnik. Ha még nem végzett és
visszaszeretne lépni a menuben, úgy az előzőek szerint a MENU gomb megnyomásával teheti ezt meg.
9. A legtöbb funkció az 1-es pozícióban csak gyenge intenzitással rendelkezik, míg a magasabb pozíciók 4,5
vagy 9 magasabb érzékenységgel/intenzitással/hangerővel rendelkeznek.
A Z1-gyel dolgozva időnként a ZERO gombot meg kell
nyomni az alaphang helyreállításához.
Ha keresőszondát cserélünk, ha kikapcsoljuk az elektronikát, vagy ha a kétlépcsős talajkiegyenlítést nem aktiváltuk (4. és 5. pont), akkor
minden esetben bekapcsol a
gyárilag beállított (PRE SET)
talajkiegyenlítés, és látható a
GND felirat a kijelzőn,
mely az adott keresőszondákat automatikusan beállítja.
A felderítő munka során az
automatikus talajkiegyenlítést többször is
elindíthatjuk, akár akkor is,
ha csak egy mágneses
kőzetet érzékelünk.
Funkciók, beállítások:
• DEL 1-4 Minden fémtípus és a talajmineralizáció is megjelenítésre kerül ezen DELAY beéllításnál. Az 1-es és 2-es
pozícióban csak a nagyobb fémeket jelzi a gép, míg a 3-as
és 4-es pozícióban a legkisebb fémtárgyakat is lokalizálhatók.
• GND 1-4 Minden fémtípust jelez ezen GROUND
beállításnál, de a talaj által keltett zavaró jeleket ilyenkor
kiszűri a készülék. Semmilyen, vagy csak nagyon gyenge
jelzéssel mutatja a talajmineralizáció jelenlétét. 3-as és 4es pozícióban rendkívül érzékény minden fémre.
GND1 Magas vezetőképességű fémek, mint pl. nagyobb
aranyrögök, vagy érmék.
GND Alacsony vezetőképességű fémek, mint pl. kis
aranyrögök, vagy fóliadarabkák.
GND3 Mind az alacsony, mindpedig a magas vezetőképességű fémek.
GND4 Magas érzékenység minden fémtípus esetén,
függetlenül attól, hogy milyen a vezetőképességük. Ez a
funkció kizárólag DD-szondákkaasználható, gyengén v.
közepesen mineralizált talajon.
Kizárólag a DEL (DELAY = k é s l e l t e t é s ) és a GND
(GROUND = talaj) beállítási lehetőségeket választhatja ki!
Mindkét  funkció  egyidőben  nem  használható.  Magasabb
DELAY  és  GROUND  beállításoknál  a  Z1  érzékenyebben
reagál  a  fé,ekre.  Érdemes  eztért  a  DELAY  üzemmódban
kezdeni,  majd  meghatározni,  hogy  valóban  féemet  látunk-
e,  vagy  mineralizált  talajt.  
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• FILTER - csökkenti a villanyvezetékek és rádióadók által
generált elektromágneses mezők zavaró, negatív hatását. A
0-érték egy nagyon gyors megjelenítést biztosít, ellenben
ilyenkor nincs semmilyen zavarszűrés. Az 5-ös értéknél
lassabb a megjelenítés és a lokalizálás sebessége is. Kis
keresőszondák haszálatakor ne használjon szűrést. Nagy
szondák esetén magasabb szűrést alkalmazhat. Mielőtt
magasabb szűrést állítana be, először változtassa meg a
zavarok csökkenése érdekében a használt frekvenciát a
FREQ -vel.
• AUTO az 5-ös pozícióban: a fémkereső ebben a beállításban gyorsan korrigálja a talaj- és hömérséklet változásokat. 1-es pozícióban csak minimálisan alkalmazkodik
ezekhez. 0 állásban a Z1 úgy viselkedik, mint egy statikus fémkereső, ezt a beállítást leginkább keretszondáknál alkalmazzuk, amikor nagyon nagy mélységben
található fémeket szeretnénk lokalizálni.
• SENS Érzékenység beállítása: 1= kis érzékenység, 5=
nagy érzékenység.
• VOLUME (hangerő) 0= nincs hang, 9= nagyon hangos
• DLOG az 1-es állásban bekapcsolja az adatrögzítőt,
így rögzíthetők az egyes területeken mért adatok. A külön
megvásárolható hárdver/szoftver csomag segítségével
vizuálisan is megjeleníthetők a rögzített adatok.
• FREQ - a Z1 működtetési
frekvenciája ezzel állíthatók be
a környezeti viszonyoknak
megfelelően. Ezzel kiküszöbölhetők a magasfeszültségű
vezetékek és a rádióállomások
által gerjesztett zavarjelek.
• AUDIO - A alaphang hangereje -9 (néma) és +9 között tetszőlegesen állítható. A legtöbb
esetben ezt a beállítást hagyhatjuk a 0 értéken.
• LICHT /FÉNY a háttérvilágítás beállítása: 0 nincs
fény - 9 maximális fényerő.
• TON (hang)
1 Egy fémtárgyhoz közeledve egy egyre gyorsuló “kattogó”
hangot ad a készülék, mely a fémtárgyhoz érve egy magas
frekvenciájú hanggá szökik fel (akkor ajánlatos beállítani,
ha keretszondát használunk és a DELAY funkció be van
kapcsolva).
2 Mind a hangerő, mindpedig a hang frekvenciája megváltozik, ha a keresőszonda közeledik egy fémtárgyhoz.
(minden DELAY és GROUND-beállításnál).
3 GND 1, 2, 3-as beállításnál egy magas hang leginkább
kisebb aranyrögökre, vagy érmékre utal, míg a mélyebb
hangok nagyméretű nemesfémre, vagy vastartalmú fémekre
utalnak.
Minden egyéb beállításnál (GND 4 ill. minden DEL -beállításnál) minden fémet egy mély hang jelez.
4 DD szonda alkalmazásakor a vastartalmú tárgyakra
mély hangjelzést kapunk, a nemesfém tárgyakat magas
hang jelzi. (Ezt a funkciót DD-szondákkal alkalmazzuk).

3.1 Egyéb jelzések az
LCD-kijelzőn
A funkciókat jelző ikonok felett található egy jelerősséget
mutató hasábsor, egy akkumulátorjelzés, egy kör alakú vas/
nemesfém jelzés,
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(ez kizárólag DD-szondákkal működik) és egy számkijelzés,
amely a tárgyakban indukált és a gép által azonosított
örvényáram időbeni lecsengésének sajátosságát mutatja,
az alábbi példák szerint:
000-035-ig: alacsony vezetőképesség, kis érmék, aranyrögök,
fóliák,
040-060-ig: közepes vezetőképesség pl. vastárgyak 065-099ig: magas vezetőképesség pl. nemesfémek, réz, bronz,
ezüst és alumíniumKis keresőszondához (26-45 cm) ajánlatos aranyrög, érme
és kisebb méretű relikviák felkutatásához az alábbi beállításokat használni:
- aranyrögök/magas ásványi tartalmú talaj: GND2 vagy 3,
FILTER1, AUTO0, SENS4, VOLUME5, DLOG0, FREQ5,
AUDIO0, LIGHT8, TONE3
- érmék/kisebb relikviák, egyszerű, koncentrikus szondá-val:
GND2 vagy 3, FILTER1, AUTO0-2, SENS4, VOLUME5,
DLOG0, FREQ5, AUDIO0, LIGHT8, TONE2 vagy 3
- érmék/kisebb relikviák, dupla-D szondával: GND3 (erősen
mineralizált) vagy 4 (gyengén mineralizált talaj), FILTER1,
AUTO0-2, SENS4, VOLUME5, DLOG0, FREQ5, AUDIO0,
LIGHT8, TONE2 vagy 4
Ajánlott beállítások az 1x1 m - 3x3 m-es keretszondákhoz,
pl. fémdobozok, nagyméretű, fémből készült relikviák felkutatásához:
- gyengén vagy közepesen mineralizált talaj: DEL3 vagy 4,
FILTER2, AUTO3, SENS4, VOLUME5, DLOG0, FREQ5,
AUDIO0, LIGHT8, TONE1, a szondát lehetőség szerint
állandó magasságban (20-60 cm között) tartsa a talaj felett
- erősen mineralizált talaj: GND2 vagy 3, FILTER3, AUTO0,
SENS4, VOLUME5, DLOG0, FREQ5, AUDIO0, LIGHT8,
TONE1

3.2 Adatrögzítés DLOG
Ahhoz, hogy a DEEPMAX Z1-gyel színes térképeket
készíthessünk, szükségünk van egy hardver és szoftver
csomagra is, valamint egy megfelelő rendszerkövetelményekkel
rendelkező számítógépre. Az adatok rögzítését a 3. fejezet szerint
végezze és ezen kívül a következő lépéseket hajtsa végre:
1. Jelölje ki a terület négy sarkát, és kezdje meg a lokalizálást
a bal alsó sarokban (X/Y).
2. Kapcsolja be a DLOG funkciót - ezt követően csak néhány
beállítást lehet a menüben megváltoztatni ill. kijelölni.
3. Tartsa a keresőszondát az X/Y pont fölé, majd nyomja meg
ZERO gombot, és induljon el Y irányba. Eközben a
keresőszondát, lehetőség szerint egyenletes magasságban
tartsa a föld felett.
4. Miután az első nyomvonalat végigjárta, és a ZERO gomb
megnyomásával rögzítse a nyomvonalat.
5. Forduljon meg 180 fokkal, és kezdje meg második
nyomvonalat, ellenkező irányban, kb. 1 m-re az első
nyomvonaltól, azzal párhuzamosan. Nyomja meg ismételten
a ZERO gombot, és azonnal induljon is el.
6. Ha törölni kíván egy nyomvonalat, tartsa nyomva a ZERO
gombot néhány másodpercig, majd ismételje meg ugyanezt a
nyomvonalat.
7. Az utolsó nyomvonalat is a ZERO gomb megnyomásával
zárja le, a teljes bejárt területet ezután POWER gombbal rögzítheti véglegesen. Ha a teljes terület bejárása, és a ZERO
gomb megnyomása után a POWER gombot nem nyomja
meg, akkor az egész bejárt terület rögzítése elvész!

1. Hagyja a DEEPMAX Z1-et bekapcsolva, válassza le a
keresőszondát, majd kösse össze a Z1-et a mellékelt USBadatkábel segítségével a számítógéppel, amely az előre
telepített Surfer és Lorenz adatkiértékelő szoftver segítségével kiolvassa a rögzített adatokat.
2. Hasonlítsa össze a Surfer által generált hat különböző,
színes térképet, hogy a földben található fémtárgyakat, és az
esetleges, talaj által okozott zavaró jeleket, illetve a tárgyak
helyét, méretét és a fém típusát meghatározhassa.
Ezen kívül a Z1 különböző ikonokat jelenít meg a kijelzőn,
ezzel megkönnyítve az adatrögzítőn végzett munkát:
- M (méter) ez az első nyomvonalon megtett távolságot
mutatja méterben, illetve a következő nyomvonalon egészen
nulláig, az alapvonalig visszafelé számlálva.
- TR (nyomvonal) ez mutatja az aktív és a már megtett
nyomvonalakat.
- FI (terület) ez mutatja a jelenleg aktív területet, a POWER
gomb megnyomásával rögzíti azt, és továbblép a következő
területhez.
- HDG (iránytű) ez fokban adja meg a kutatásra kitűzött terület
kiterjedését.
- +/-180˚ ez a felirat jelenik meg minden második nyomvonalon,
miközben a kiindulási vonalhoz haladunk visszafelé. A kijelzett
HDG értékből mindig le kell vonnunk / vagy hozzá kell adnunk
180 fokot, hogy az iránytűnek megfelelően haladjunk.
- GPS ezt akkor kell a kijelzőn beállítani, ha a GPS modul
csatlakoztatva van a Z1-re, és az adatrögzítő DLOG1-es állása
van bekapcsolva. Villogás jelzi, ha a készülék nem érzékel GPS
adatokat. A DEEPMAX Z1 GPS nélkül is üzemel, ez esetben
viszont nem működik az iránytű és a méterszámláló funkció.
- DATENLOGGER (adatrögzítés) ikon akkor jelenik meg, ha
a DLOG1-es állása van bekapcsolva.
- BARGRAPH hasábsor jelzi kezelőjének a nyomvonalakon
végighaladva a megfelelő irányt.. Amennyiben ez a pont
például középről balra leng ki, akkor a kezelőnek a szondával
egy kicsit jobbra kell haladnia, hogy ismét az eredeti
nyomvonalat követhesse. Rövid idő elteltével a pont automatikusan visszaáll középállásba. Használható GPS által támogatott
mérések esetén, a nyomvonalak legyenek legalább 10 méter
hosszúak. Bekapcsolást követően rövid ideig várni kell, amíg
a GPS részére megfelelő adatok állnak rendelkezésre.
- USB funkciós ikon akkor jelenik meg, ha a készüléket adatátvitel
céljából kötjük össze egy számítógéppel. A területen rögzített
adatok kiértékelésével kapcsolatos további információkat a 14.
fejezetben találja. Minden felsorolt funkció, beállítás, műszaki
adatok és ábrák változtatásának jogát fenntartjuk!

4. Kijelző
Az LCD kijelző különböző ikonokat és bekapcsolt
funkciókat jelenít meg. A könnyebb kezelés érdekében az
összes menüpont és az aktuális beállítások, könnyen
leolvasható formátumban megjelennek a kijelzőn, nem kell
munka közben külön egy menürendszerbe belépni, hogy
ezeket leellenőrizhessük. A kijelző felső részén a lokalizált
tárggyal kapcsolatos információ jelenik meg.
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Ezen felül az adatrögzítő ikonjait, valamint az akkumulátor
töltöttségi szintjét is kijelzi a készülék.
000-099 A fémekről visszaverődő jel számértékkel jelezve.
Ez a számérték a lokalizált fém három különböző paraméteréből kerül kiszámításra, mégpedig annak vezetőképességéből,
rádiójel-áteresztőképességéből és méretéből. Részleteket
lásd a táblázatban. A számérték mindaddig látható, amíg
a keresőszondát a fémtárgy felett tartjuk. Tudni kell, hogy
a fémmegkülönböztetéshez megfelelő erejű jelvisszaverődésre van szükség, hogy az elektronika pontos méréseket
végezhessen.
FE / NON-FE (Vas/ nemesfém (nem vas))
Ez a funkció kizárólag a két DD-szondával (26 és 35cm)
vehető igénybe.
Minden más, csatlakoztatott keresőszonda esetén ez a funkció nem elérhető. A vastartalmú tárgyak lokalizálásakor az
FE ikon jelenik meg, nem vas, azaz nemesfém lokalizálásakor a NON-FE ikont láthatjuk a kijelzőn. A nagyon nagy
méretű vastárgyak esetén is gyakran a NON-FE ikon jelenik meg, ellenben a kijelzett számérték segítségével
hamar eldönthetjük, hogy valóban vastárgyról van-e szó.
A zavarmentes munkavégzés
érdekében a munka megkezdése előtt lehetőleg mindig
végezzük el a fentebb leírt
talajkiegyenlítési beállítást.
Intenzitás megjelenítése:
Az fogadott jel intenzitását a
gép egy nagy hasábsoron
jelzi. A hasábsor és a lokalizált tárgyra kapott hang alapján következtethetünk a jel
erősségére.
Nyíl, antenna és USB ikon:
Ezeket az ikonokat akkor használjuk, ha az adatrögzítő
aktív. A DEEPMAX Z1 készülékhez külön megvásárolható
egy komplett szoftver/hardver csomag, a GPS modul és a
vizualizációs szoftver.
Akkumulátor töltöttség jelző:
Az töltöttség jelző 5 vonallal jelzi a akkumulátor töltöttségét.
Tipp: Az akkumulátor töltöttséget csatlakoztatott
keresőszondával, a felderítési munkát megkezdve kb. 5
perc elteltével ellenőrizze le.
Alacsony feszültség “LOW BAT”:
Alacsony akkumulátor töltöttség esetén a kijelzőn megjelenik a “LOW BAT” felirat, továbbá néhány másodpercenkent hallható egy erre utaló hangjelzés is. Biztonsági
okokból ilyenkor a fémkereső nagyon hamar kikapcsol.

5. Csatlakozók
Akkumulátor csatlakoztatás:
Az akkumulátort a kezelőegység alsó részén tudjuk csatlakoztatni. Az üzemeltetési idő teljesen feltöltött akkumulátorral, keresőszondától függően 7 és 14 óra között
van.
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Keresőszonda csatlakoztató:
Ehhez a csatlakozó aljzathoz a legkülönbözőbb gyártók
által forgalmazott keresőszondák csatlakoztathatók. A
különböző keresőszondához történő hangolást a készülék
automatikusan felismeri és elvégzi. A szondák csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szennyeződés
az érintkezőkhöz, majd szorítsa meg a csatlakozó rögzítő
gyűrűjét, hogy ne tudjon mozogni a csatlakoztatott vezeték.
Hosszabb tárolás esetén minden vezetéket csatlakoztasson le a kezelőegységről.
Fejhallgató  /  Hangszóró:
Fejhallgató
A Lorenz DEEPMAX Z1 rendelkezik egy beépített
hangszóróval, amely hangjelzéssel, emelkedő frekvenciával és/vagy hangerővel jelzik, ha a keresőszonda
egy fémtárgyhoz közeledik. Keretszonda használatakor
gyakran előnyös, ha mindkét személy hallja a gép jelzéseit.
GPS modul / adatátviteli csatlakoztató:
A Lorenz DEEPMAX Z1 adatrögzítő funkcióval is
rendelkezik, amelynek
segítségével a lokalizálás
közben egyidejűleg különböző adatok rögzíthetőek
a belső tárhelyen. Erre a
csatlakozó aljzatra köthetjük rá a GPS vevőt a vagy
az adatátviteli kábelt. A
megfelelő szoftverrel az
elmentett adatokat átjátszhatjuk a Z1-ről a
számítógépre, amely 2
vagy 3-dimenziós képekké
alakítja át azokat.

6. Előkészületek
Kösse össze a két vállpántot a csípőpánttal a jobb- és
baloldalon, a karabinerek segítségével. Rögzítse az akkumulátor felett, a háton található széles pántot, amelyet a
széles fűzőlyukon kell átfűzni.
Minden pántot az Önnek kényelmes hosszúságra állítson
be, majd csatolja a LORENZ DEEPMAX Z1 elektronikai
egységét a has magasságában található két fémgomb
segítségével. Ezen kívül a kis mellkaspárna két fekete
csatja a vállpánthoz is rögzíthető.
A kezelőegység jobb oldalán található csatlakozóba kösse
be a keresőszondát, majd szorítsa rá a rögzítő gyűrűt. A bal
oldalon található hárompólusú csatlakozóba egyszerűen
helyezze be az akkumulátor tápvezetékét. A kábel magától
bereteszelődik.
A POWER gomb megnyomásával kapcsolhatja be a LORENZ
DEEPMAX Z1-gyet.
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A POWER gomb újbóli megnyomásával a fémkereső
kikapcsol. Bekapcsoláskor a készülék egy automatikus
tesztet futtat le, ennek során a kijelzőn az összes ikon
megjelenik.
Amennyiben az akkumulátorok töltöttsége kevesebb, mint
egy vonal, vagy LOW BAT felirat jelenik meg (rendszerint
figyelmezető hang kíséretében) úgy kapcsolja ki a
fémkeresőt, és töltse fel akkumulátort.
Használat közben a LORENZ DEEPMAX Z1 folyamatosan
ellenőrzi az akkumulátor töltöttségét. Az akkumulátor
töltöttséget legkönnyebben rácsatlakoztatott keresőszondával
tudja pontosan megállapítani a készülék.
A fémkereső bekapcsoláskor mindig a legutóbb választott,
lekapcsolás előtti üzemmódban működik. A következőkben ismertetett tesztekhez a ZERO, MENU és POWER
gombokkal különböző funkciókat választhat. A kijelző alsó
részén használat közben valamennyi beállított funkció
folyamatosan látható. Lásd 3. fejezet.
Figyelem: Talajkiegyenlítéskor mindig ügyeljen arra, hogy
a ZERO gomb megnyomásakor ne legyen a keresőszonda
alatt fémtárgy. Ilyenkor a kezelőegység, valamint a akkumulátor is legyen távolabb a keresőszondától. Acélbetétes
lábbeli, nagyobb fémcsatok, övcsatok, mobil-telefonok,
kulcsok, stb. zavaró jeleket produkálhatnak ha a
keresőszonda közelében vannak. Zavaró jelek már a kis
keresőszondáknál is előfordulhatnak, pl. a 35cm-es DDszondánál, amennyiben nem tartjuk a keresőszondát elég
távol magunktól. Ha Ön saját maga készít keretszondát, úgy ügyeljen arra, hogy kizárólag műanyag
építőelemeket használjon, továbbá kerülje a fémcsavarok
használatát a rögzítéseknél.
Amennyiben a ZERO gombbal megfelelően elvégeztük a talajkiegyenlítést, úgy a hangszórón keresztül egy “kattanó”, vagy
“zümmögő” hangot hallunk. Az AUDIO beállítási lehetőségeknél kiválasztható egy gyors “kattogó”, vagy egy
“zümmögő” alaphang. Ezt az előre kiválasztott alaphangot
bármikor előhívhatjuk a ZERO gomb megnyomásával. Ellenőrizze a gép használata közben is időnként, hogy hallható-e még a gép alaphangja, ezzel biztosítja a készülék
állandó érzékenységét. Ezt akkor is tegye meg, ha
bizonyos esetkben nem megoldható az állandó alaphang
fenntartása.
A talajkiegyenlítés nagyon fontos abban az esetben is, ha
meg szeretnénk különböztetni a fémeket. A fémkereső ezek
után készenáll és a fémtárgyakat oly módon jelzi, hogy
azokra egy hirtelen emelkedő frekvenciájú hangjelzést ad.
A legmagasabb hang jelzésekor a földben lévő fémtárgy
pontosan a keresőszonda felett, annak mértani közepén
helyezkedik el.
Ha a keresőszondát kell cserélni, úgy a fémkeresővel a
ZERO gomb segítségével, a fentiek szerinti két lépésben
talajkiegyenlítést kell végezni.
Ha a DEL (késleltetés) beállításban a szondát a talaj felé
közelítjük és az eközben a mineralizált talaj hatására
hangjelzést ad, úgy azt a ZERO gomb megnyomásával
semlegesíthetjük. Az egyes területek felderítésekor a
keresőszondát állandó magasságban kell tartani a föld felett. Amennyiben a talaj által generált jelek túl erősek úgy
válassza a GND talajszűrő funkciót. Ezek után a mineralizált talaj nem, vagy legfeljebb csak gyenge zavarjelet ad.

A kis keresőtekerccsel - 45 cm-es átmérőig - végzett
munkák esetében az AUTO funkció is választható. Ebben a
módban a hang 1 lassú és 5 gyorsabb utószabályozásával
megakadályozható a kereső eltérülése.
A jel megtartásához a szondát mozgatni kell a fémtárgy
felett. Ha megállunk az objektum felett, a hang magától
megszűnik.

7. Fémek megkülönböztetése / fémtárgyak
beazonosítása
Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan következtethetünk
a fémtárgyak felkutatása során az objektum helyzetére,
nagyságára, a fém fajtájára és a valószínűsíthető keresési
mélységre a hang- és az intenzitásjelzés segítségével.
Ahogyan azt a VLF-TR fémkeresőknél már megismerhettük,
a speciális áramvezető érték / lecsengési idő függvényében
a gép visszaverődő jeleket 000 és 099 között, számértékkel
is kijelzi.
A számérték legtöbbször a tárgy nagyságára, vezetőképességére és permeabilitására utal, de az egyszerűség kedvéért áramvezető értéknek nevezzük.
Kérjük, kövesse a 3. fejezetben leírt utasításokat. Tartsa a
szondát a talajtól állandó távolságra, és derítse fel
szisztematikus keresési útvonalon haladva a területet. A kis
méretű szondákat (26 cm, 35 cm és 45 cm átmérőjűek) a
teleszkópos tartók segítségével, a talajjal azonos magasságban és azzal párhuzamosan, egymást átfedő, előre
lendítő mozdulatokkal mozgatjuk. Ezzel a módszerrel még
a legkisebb fémdarabokat is megbízhatóan fel lehet kutatni.
Még ha a reakciósebesség a DEEPMAX Z1-nél, alacsony
szűrési beállításnál, a FILTER 1 vagy 2-nél nagyon magas
is, a 2 m/másodperces sebességnél gyorsabb mozgatást
kerülni kell.
Ha fémtárgyat talált, annak helye a keresőszonda mértani
közepén helyezkedik el, ilyenkor a készülék által kiadott hang
a legerősebb és egyben a legmagasabb frekvenciájú is, a
kijelzőn pedig hasábsor is a legmagasabb értéket mutatja.
Némi tapasztalatot gyűjtve, bizonyos határok között meg lehet
állapítani a fellelt objektum nagyságát, helyzetét és mélységét.
Az apró tárgyak pl. pénzérmék egy nagyon rövid, de
intenzív jelzést adnak kis keresőszonda használata esetén.
Érmék, szögek és nagyon kicsi fémtárgyak két hangjelzést
is adhatnak, ha nagyobb keresőszondával haladunk át felettük, mivel ezeket a kis fémtárgyakat már a szonda szélén
is érzékeli a készülék, ld. az alábbi képeket.
A mélyen elásott fémtárgyak egy lassabban emelkedő és
gyengébb hangjelzést adnak, míg a talajfelülethez közelebb
lévő csak egy rövid és nagyon intenzív hangjelzést produkálnak.
A nagyon nagy fémtárgyakra a készülék egy rendkívül hosszú,
nem hirtelen, és nem túl magas frekvenciára emelkedő
hangot ad.

Kicsi, a felülethez közel fekvő fémtárgy

Mélyen fekvő, nagy fémtárgy

Közepes méretű fémtárgy
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Így például egy 20x20 cm alapterületű fémdoboz keretszondával
lokalizálva akár 6 m hosszan is adhat a tárgyról visszaverődő jelet.
Ezért fontos a lokalizált fémtárgy pontos helyének meghatározása,
melyben nagy segítséget nyújt a korábban említett hangmagasság
intenzitása és a kijelzőn látható hasábsor változása.
Célszerű több oldalról megközelíteni a tárgyat, és a közepét egy xszel megjelölni. Sok esetben szintén célravezető egy kisebb
szondával rámérni a tárgyra (amennyiben az érzékeli a földben lévő
fémtárgyat), elősegítve ezzel a tárgy pontos helyének meghatározását.
Alapvetően mindig a keresőszonda mértani közepén érzékeljük a
legerősebb jelet.
A keresőszonda és talaj közötti távolság megnövelésével vagy a
SENS (érzékenység) csökkentésével jobb pontkeresési eredményeket
érhetünk el.
Amennyiben megtalálta azt a pontot, ahol a legerősebbek a gép
jelzései, úgy ha DD keresőszondát használunk, akkor a kijelzőn
megjelenik FE/NON FE felirat.
Hamis értékelések és zavarjelek kiküszöbölése érdekében
minden munkamenet előtt végezz el a talajkiegyenlítési
eljárást (ld. 3. fejezet).

8. Autamatikus talajkiegyenlítés
A GND 1, 2, 3 vagy 4 (talajkiegyenlítési funkció) segít
kiszűrni az erősen mágneses
talaj, illetve mágneses kövek
által keltett zavarjelek. Ezzel a
funkcióval bizonyos vastárgyak is kiszűrhetők. A pontos
beállítás érdekében, kérjük
vegye figyelembe a következőket:
kapcsolja be a GROUND 1,2,3
(4) funkciót, ha munka közben többször érzékel a talaj által
keltett zavarjeleket, vagy ha mágneses kőzettel találkozik a
DEL üzemmódban.
Ezeket a bekapcsolt funkciókat a készülék az LCD kijelző
bal oldalán jelzi.
DEL módban dolgozhatunk kevésbé mineralizált talajon is,
amennyiben nagy keretszondát használunk. GND üzemmódban a vasra kevésbé reagál a készülék, mint DEL
üzemmódban. Kivétel ez alól a GND4-es beállítás, DD
keresőszonda használatakor.
A talajkompenzációt először levegőben, majd a talajon
végezze el. A géphez csatlakoztatott keresőszondát először
kb. 1-2 méter magasságban, lehetőség szerint vízszintesen
tartsuk, és nyomjuk meg hosszan a ZERO gombot. Mindaddig
tartsa a keresőszondát a levegőben, amíg meg nem hallja a
sikeres talajkiegyenlítést jelző hangot.
Ekkor a kijelzőn a nyíl felfelé mutat.
Ezt követően eressze le a talajra a keresőszondát, nyomja
meg még egyszer a ZERO gombot, és tartsa nyomva
mindaddig, amíg a második, sikeres talajkiegyenlítést jelző
hangot meg nem hallja.
A talajkiegyenlítést követően a szondát már magasabb távolságra is tarthatjuk a talajtól, anélkül, hogy az alaphang
megváltozna.
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A gép használata közben is előfordulhat, hogy a változó
talajviszonyok következtében automatikus talajkiegyenlítést
kell végeznünk. Amennyiben a talajkiegyenlítést követően
még továbbra is hallhatók zavarjelek, úgy annak az lehet az
oka, hogy a talajkiegyenlítés során nem ügyelt arra, hogy
a keresőszonda alatt a talajban egy fémtárgy volt. Ebben
az esetben a talajkiegyenlítést egy másik helyen meg kell
ismételni. Amennyiben a talaj rendkívül erősen mineralizált, úgy tartsa a keresőszondát a második kiegyenlítésnél kb. 5-10 cm-re a talajtól. Bizonyos esetekben a GND
3 beállítás is célszerű lehet, mivel ebben az üzemmódban
a fémkereső automatikusan két különböző talajszűrés
közül a legérzékenyebb használja, amelyet hangjelzéssel
és a kijelzőn is jelez. Nagyon erős, talaj által keltett
zavaró jelek esetén a GND 1 funkciót válassza. Gyengén
vagy közepesen mineralizált talajon DD keresőszonda
használatakor a GND 4-es beállítással rendkívül mélyen
fekvő nemesfémeket lokalizálhatunk. Ha az AUTO funkció
bekapcsolt állapotban van, akkor a keresőszondát lassú, ún.
lengető mozdulatokkal használja. Bizonyos esetekben, ha
az AUTO funkció bekapcsolt állapotban van, egy fémtárgy
lokalizálásakor, a keresőszondával áthaladva felette, több
hangjelzést is adhat. Ha a LORENZ DEEPMAX
Z1-et bekapcsolt GND funkcióval működtetjük, akkor a
DEL funkcióhoz képest magasabb, de akár
alacsonyabb érzékenységgel
dolgozhatunk. Esetenként
elegendő a GND megfelelő
beállítása is elegendő ahhoz,
hogy a fémkeresővel megszűrjük a vastárgyakat. Vegye figyelembe, hogy a
keresőszonda közvetlen
közelében ennek ellenére
érzékelhet vasat jelző
jeleket.
Bekapcsolt GND funkciót használva a készülék
érzékenyebben reagál különböző elektromágneses mezőkre,
például rádióadókra, magas feszültségű áramvezetékekre
vagy földkábelekre. Ezeket a zavarokat úgy küszöbölheti
ki, hogy egy másik frekvenciát választ vagy egy zavarszűrővel ellátott keresőszondát használ.

9. Fémmegkülönböztetés
A felkutatott fémtárgyról a beépített megkülönböztető funkció használatával kaphatunk több információt. A LORENZ
DEEMAX Z1 megkülönböztető funkciója a talaj által keltett
örvényáram lecsengési idejének vizsgálatá t (minden szonda
esetében) vagy a vas/ nem vas felismerést a 26 és a 35
cm-es dupla D-szondák esetében lehetővé teszi:
A lecsengési idő / áramvezetés (000 - 099-ig) kijelzése
statikusan működik, azaz egyáltalán nem szükséges lengetni a keresőszondát, ezért különösen a mélyebben fekvő
tárgyak felkutatásakor előnyös, hiszen csak így garantált az
optimális érzékenység. A lecsengési idő közvetlen visszajelzést ad a fémtárgy nagyságáról, vezetőképességéről és
permeabilitásáról.
A következő táblázatban áttekinthető a mérési értékek
felosztása.
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Gyenge jelzés esetén nem vizsgálható a fém fajtája, mivel
a megkülönböztetés csak nagyobb jelintenzitásnál képes
megmérni a vezetőképességet.
A LORENZ DEEPMAX Z1-gyel mért lecsengési időt a
készülék annyi ideig tárolja, amíg a keresőszonda a talált
fémtárgy felett van, és miután a szondával a jelzett
fémtárgy felett áthaladtunk, automatikusan megszűnik.
Amennyiben a fémtárgyat a hangjelzés segítségével
találta meg, a következőképp kell eljárnia: mozgassa lassan a keresőszondát a felkutatott fémtárgy felett, a talajtól
egyenlő távolságban. A hang segítségével keresse meg a
talált fémtárgy közepét. Amint az akusztikus jel elér egy
bizonyos intenzitást, a LORENZ DEEPMAX Z1 azonnal
elvégez egy automatikus mérést, amelyet egy számértékkel
jelenít meg.
Értékelje a skálán (000-099-ig) leolvasható számértéket a
táblázat segítségével. Ehhez maradjon a keresőszondával
a felkutatott fémtárgy felett.

Vezetőképesség,
Lehetséges fémtárgy
Lecsengés
0-10 Érmék, kupakok, alufólia
kis arany pénzek
10-20 Bronzpénz, ezüst- és Nickel
20-30

Kólásdoboz, kisebb vasdarabok

30-50

Vasdarabok, szögek

50-60

Vasdoboz, nagy vastárgyak

60-80

Közepes méretű bornz, réz v.
ezüsttárgyak

80-99

Nagy bronz-, ezüst-, aluminium-,
vagy aranytárgyak

Az esetleges hibák kizárása érdekében ismételje meg a
mérést. Különösen erős jelzés esetén, a pontosabb mérési
eredmény érdekében a keresőt a „levegőben” is ki lehet
egyenlíteni, majd ezt követően a keresőszondával fentről
kell a talált tárgyra közelíteni, amíg a LORENZ DEEPMAX
Z1 automatikus lecsengési mérést nem végez. Ezzel az
egyszerű módszerrel elkerülhető, hogy a készülék a talajra
bejelezzen, és ezáltal hamis, a talaj által befolyásolt mérési
eredményt kapjunk.
Vegye figyelembe, hogy a kis, 50-60 közötti vezető
értékkel rendelkező bronztárgyak gyakran vasjelzést keltenek.
A kereskedelemben általában kapható TR-fémkeresők
használata során tapasztalt azon anomália, hogy a különösen
nagy vastárgyakat a készülék nemesfémként jelzi, a vezetési érték/lecsengési idő kijelzéssel rendelkező LORENZ
DEEPMAX Z1 esetében csak igen ritkán fordul elő.
Amennyiben a szonda hatótávolságában egy időben vasés nem vastartalmú fém is található, az elektronika a
mindenkori nagyobb fémtömeget választja ki, vagy a jelzett
mérési érték a két fémfajta középértékét mutatja.

A megkülönböztető funkció mélyen fekvő, nagy fémtárgyak
esetében éppoly hatékonyan működik, mint a talajszinthez
közel elhelyezkedő, kisméretű fémtárgyak felkutatása
során. A fémek megkülönböztetésének működési elvét a
legegyszerűbb úgy érthetjük meg, ha elvégzünk egy
„levegőben” történő mérést.
A hallott hangjelzés a tárgy pontos helyének meghatározása
szempontjából fontos. Keresztezze a keresőszondával 90
fokos szögben a felkutatott fémtárgyat, és keresse meg azt a
pontot, ahol a legerősebb a jelzés (legmagasabb frekvenciájú). A keresőszonda mértani közepe a legérzékenyebb
pont, és ezért pontosan a fémtárgy felett helyezkedik el. A
talajból érkező erősen mágneses jelek, ill. rádióadók vagy
földkábelek erősebb zavaró mezői ezért lakott területeken
és különösen nagy keresőszondák használata esetén a
mérési értékek nemkívánatos eltérését eredményezheti.
(ld. 13. fejezet)
Fontos! Erősen mágneses talaj esetén a keresőt az előző
fejezetben ismertetett módon először kell kiegyenlíteni a
talajon.
Amennyiben a dupla D-szondát is csatlakoztattuk, a vas/ nem
vas felismerő funkció automatikusan bekapcsol (FE/NON FE
ikonok). Ez a megkülönböztetés a kis fémtárgyak gyengeközepes mágneses talajban történő felkutatása során nyújt
extra segítséget. A nagy fémtárgyakat a készülék nem vas
tárgyként jelzi.

10. Keresőszondák
Az eltérő keresési feladatokhoz mindig a megfelelő
keresőszondát kell kiválasztani. Általánosságban elmondható,
hogy
a
kis
keresőszondák
nagy
érzékenységgel rendelkeznek a kisméretű, a talaj
közelében elhelyezkedő fémtárgyak esetében, míg a nagy
keresőszondák inkább a nagyméretű, mélyebben fekvő
fémtárgyaknál mutatnak nagyobb érzékenységet.
A keresési mélység kiválasztása függ a fém fajtájától,
formájától és a mindenkori talajviszonyoktól is.
A LORENZ DEEPMAX Z1 azon tulajdonsága, hogy a
kisméretű fémmaradványokra kevésbé, míg a
nagyméretű, mélyen fekvő fémtárgyakra erősebb intenzitással reagál, különösen nagy keresőkeret használata
esetén érdekes. Egy 1 m x 1 m -es keresőszondával
elérhető keresési mélység egy 1,5 m x 1,5 m-es vagy
3 m x 3 m-es keresőszonda használata esetén még
tovább növelhető. Ebben a fejezetben a különböző,
tartozékként rendelhető keresőszondákat ismertetjük.
Emellett bemutatjuk a mindenkori felhasználási
lehetőségeket és a megadjuk az elérhető keresési
mélységeket. (ld. 11. fejezetet is)
26 cm-es Egyszerű koncentrikus keresőszonda
Ezt a keresőszondát kifejezetten a talajközeli
keresésekhez fejlesztették ki. Az érméket és már kisebb
fémtárgyakat ez a szonda különösen nagy érzékenységgel
kutatja fel. Ezzel az univerzálisan alkalmazható
szondával nagyon egyszerű a kis fémtárgyak lokalizálása.
A különösen nagy fémtárgyak esetében a maximális
hatótávolsága korlátozott. Ez a keresőszonda kifejezetten
ajánlott olyan fémtárgyak pontos helyének
meghatározására, amelyeket előzőleg keresőkerettel
találtunk meg. A mélyebben fekvő, nagy fémtárgyak
viszont a kis keresőszonda hatótá-volságán kívül
maradhatnak. A 26 cm-es érmeszonda vízálló
kivitelben készül, és sós vízben is kereshetünk vele.
Egyes érmék, aranyrögök még mineralizált talajban is
egyértelműen kimutathatóak. (Keresési mélységeket ld.
11. fejezet)
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35 cm-es dupla D-szonda
A különálló küldő- és fogadószonda gondoskodnak arról, hogy a
keresés még a kifejezetten erősen mineralizált talajban is zavarmentes legyen. Ezzel az univerzálisan alkalmazható szondával
nagyon egyszerű a kis fémtárgyak pl. érmék lokalizálása. A vas/
nem vas felismerő funkció használatára ennél a szondánál szükségünk lesz. A GND 4 állásban ez a szonda különösen érzékenyen
működik, mind a nagyon kisméretű mind pedig a nagyon nagy
nem vas fémtárgyak esetében.

26 cm-es dupla D-szonda
A különálló küldő- és fogadószonda gondoskodnak arról,
hogy a keresés még erősen mineralizált talajban is zavarmentes
legyen. A vas/ nem vas felismerő funkció használatára ennél
a szondánál szükségünk lesz. A GND 4 állásban ez a
szonda különösen érzékenyen működik, mind a nagyon
kicsi mind pedig a nagyon nagy nem vas fémtárgyak
esetében.

35 cm-es egyszerű koncentrikus keresőszonda
Ez a keresőszonda különösen érzékeny, és egyaránt
alkalmas érmék- és aranyrögök, valamint mélyebben fekvő,
közepes nagyságú fémtárgyak felkutatására.

Fontos! Erős mechanikai igénybevétel esetén
megváltozhatnak, és idővel elállítódhatnak a dupla
D-szondák elektronikai értékei. Az ebből származó
garanciális igények érvényesítése ezért nem lehetséges.
Kérjük, ügyeljen a csatlakozó kábel épségére is. A
kábel tehermentesítése érdekében először fűzze át
a haspánton, és csak ezután csatlakoztassa azt.

45 cm-es egyszerű koncentrikus szonda
Ezt a keresőszondát egy személy a teleszkópos S-rúddal
vezeti a talajon, hasonlóan mint a korábban ismertetett kis
keresőszonda esetében.
A szonda rendkívül magas érzékenységgel rendelkezik
közepes méretű fémtárgyak, és egyes nagyobb méretű érmék
stb. keresése esetén. Ez a szonda sokféle alkalmazási lehetősége miatt lehet népszerű a keresők között, hiszen hatótávolsága több mint 1 méter egy kólás doboz (0,33 l) méretű
tárgy esetében vagy 50 cm egy 25 mm-es aranyérme esetén. A 45 cm-es szonda szokatlan mélységi hatótávolsága
gyakran lehetővé teszi, hogy keretszonda nélkül találjunk a
fémtárgyra. A szonda és a felkutatandó talaj között a távolság megnövelésével kiszűrhetjük a kis fémtárgyakat is.
A 45 cm-es szonda különösen jó talajfedést és ezáltal
hatékony keresési módot biztosít. Az elektronika nagyon
gyorsan és pontosan reagál érmékre is, amelyek fémfajtáját
a megkülönböztető funkcióval vizsgálhatjuk. A 10 mm-nél
kisebb átmérőjű érméket inkább egy kisebb, 26 cm-es
érmeszondával kutathatjuk fel.
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Természetesen a mélyebben fekvő tárgyak keresése során
is lehetőségünk van arra, hogy a keresőszonda talajtól
mért távolságát növelve csökkentsük a kis fémtárgyak által
keltett jelzéseket. A nagyobb fémtárgyak keresésének
érzékenysége pl. 50 cm-es szonda és talaj közötti távolság
mellett megtartható.

Az univerzális kábelszonda (8 m kerületű). Ez a különösen
könnyű, és egyszerűen szállítható univerzális kábelszonda
különösen sokoldalúan alkalmazható.
A kábelszonda a következőkben ismertetett konfigurációkban alkalmazható, és ragasztószalaggal egy fémmentes, pl.
műanyagcsövekből házilag gyártott keresőkeretre erősíthető. A
következő szonda-konfigurációk kifejezetten eredményesen
használhatók mélyen fekvő, nagyobb fémtárgyak (min. 6
cm x 6 cm) keresésénél. Kisebb fémtárgyak, mint pl. egyes
érmék nem, vagy csak a talaj közelében és a kábelszonda
peremén váltanak ki hangjelzést. A nagy keretkonstrukció lehetővé teszi, hogy nagy területeken, mélyen fekvő fémtárgyakat
hatékonyan, a kisebb, talaj közelében elhelyezkedő fémtárgyak
kiszűrésével kereshessünk. A következő keretkonstrukciót
általában két személy, állítható hordpántokkal, a talajtól kb.
10-60 cm távolságra vezeti. A LORENZ DEEPMAX Z1
elektronikája lehetőleg a keresőszonda hatókörén kívül essen. A keresőkerettel végzett munka közben ezért fémmentes
ruházat és cipő viselendő, valamint ügyeljünk a
kezelőegység/akku és keresőszonda megfelelő távolságára!

0,67 m x 0,67 m univerzális kábelszonda (8 m)
(3-szorosan feltekercselt)
Az univerzális kábel 3-szorosan feltekercselhető, és
egy 0,67 m x 0,67 m-es fémmentes kerethez erősíthető. A keresőkerettel ily módon tekintélyes keresési
mélység érhető el. A kisebb fémtárgyak, mint pl.
szögek és dobozos üdítőitalok nyitófülei a keresőszonda
megemelésével egyszerűen kiszűrhetőek.
1 m x 1 m-es univerzális kábelszonda (8 m)
(2-szeresen feltekercselt)
Az univerzális kábelt 2-szeresen feltekercseljük, és egy
1m x 1m-es PVC-keretre rögzítjük. Ez, a közepes nagyon nagyméretű fémtárgyak mély hatótávolságú
keresésére igen gyakran alkalmazott szondakonfiguráció,
mely különösen magas érzékenységgel rendelkezik.
Azonban a magnetométertől eltérően, amely
kizárólag ferromágneses tárgyakat mutatja ki, ez a
szonda a nemesfémeket is rendkívüli érzékenységgel
jelzi. A 12 m-es univerzális 3-tekercses kábelszonda
használatával a nagy fémtárgyak keresésének maximális hatótávolsága 10%-kal növelhető, még nagyobb keresőkeretek alkalmazásával pedig szinte
megduplázható.
A szonda nagyságának köszönhetően a kisebb
fémtárgyakra, mint pld. kisebb szögek és nyitófülek,
nem jelez. A nagyobb vastörmelékek és más, a talaj
közelében lévő kisebb fémdarabokat is meg lehet különböztetni a mélyebben fekvő, nagyobb fémtárgyaktól a
LORENZ DEEPMAX Z1 beépített, fémmegkülönböztetésére szolgáló funkciójával.

Ez a keresőkeret a mélyen fekvő, min. 10 cm x 10 cm
méretű fémtárgyak nagy területeken történő keresését
különösen hatékonnyá teszi. A talajadottságok függvényében
a keresőszondát két ember, hordpánttal rögzítve, kb. 20-50
cm-es távolságban vezeti a talaj felett.
A nagy mélységbeli hatótávolságot a keresőszonda által
keltett különösen erős és széles hatókörű mágneses mező
eredményezi.

1 m x 1 m keresőkeret
1 m x 1 m keresőkeret belső kábellel
Ez az 1 m x 1 m-es keresőkeret pontosan azokkal a tulajdonságokkal bír, mint a fent bemutatott 2-szeresen feltekert
1 m x 1 m-es kábelszonda, azzal a különbséggel, hogy a
kábelszonda védve, a PVC-csövekben található.
Ez az egyszerűen szállítható és néhány mozdulattal összerakható és szétszerelhető szondatípus gyorsan bevethető
még “mostoha” körülmények között is. A PVC keresőkerethez
illeszkedő két, állítható nylon hordozó övet a készülékkel
együtt kerül kiszállításra.
2m x 2m univerzális kábelszonda (8 m, egyszeres
tekercs)
Az univerzális kábelt egyszerűen (egyszer feltekerve)
ragasztószalaggal egy nagy, pl. PVC csövekből épített 2 m
x 2 m-es keresőkeretre rögzítik. Ez a különösen nagyméretű
keresőkeret lehetővé teszi az 1 m x 1 m-es keresőszondával lefedett területhez képest négyszeres méretű terület felkutatását. Az érzékenység nagyobb fémtárgyaknál
(min. 20 cm x 20 cm) megnő, míg kisebb fémtárgyakra
ilyenkor nem érzékeny, és azokat csak nehezen találja
meg.
A 2 m x 2 m-es keresőszonda hatékonyan alkalmazható a
mélyen fekvő fémtárgyak felkutatásánál. A nagyon mélyen
fekvő, nagyméretű fémtárgyak pl. lezuhant repülőgépek
érzékelése, tehát a mélységi hatótávolsága nagyon nagy. A
2 m x 2 m-es keresőkeretet 2 személy, hordozóöv nélkül is
kényelmesen vezetheti. A keretet a talajtól kb. 80 cm-re kell
tartani. Ily módon használva a készüléket, egyúttal a
nemkívánatos, talajhoz közeli fémtörmelékekre adott jelzések is
kiküszöbölhetőek. Ez a keresőszonda nagyobb érzékenységgel
rendelkezik, mint az 1 m x 1 m-es keresőszonda. Azonban
20 cm x 20 cm-esnél kisebb tárgyak keresésre nem ajánlott,
mivel a keresőszonda nagysága megnehezíti a lokalizálást,
továbbá az elektromágneses zavarómezőkre is érzékenyebb.
A követezőkben bemutatásra kerülő keresőszonda zzinte
zavarmentesen működik.
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1 m x 2 m univerzális kábelszonda (8 m) zavarmentes
Ez a kompenzált szondakonfigurációjú keresőkeret kb.
30%-kal kevésbé érzékeny a zavarjalekre, mint az 1m x
1m méretű keretszonda. Ennél az elrendezésnél azonban
hatékonyan kiküszöbölhetők pl. a rádióadók és a magasfeszültségű kábelek által keltett elektromágneses zavarómezők.
További előnye, hogy nagyobb terület deríthető fel vele,
mint az 1 m x 1 m-es keresőszondával. Ez a kompenzált
szondaelrendezés elsősorban lakott területeken, különösen
rossz talajviszonyoknál vagy pl. földkábelek keltette erős
zavarómezők esetén alkalmazandó.
A fémkereső ennél a szondaelrendezésnél különösen stabilan működik. Kisebb érzékenysége ellenére szinte minden
talajban jó keresési eredményeket lehet elérni vele.
Az 1 m x 1 m-es kerethezszondához hasonlóan, a
LORENZ DEEPMAX Z1 1m x 2m-es, kompenzált
szondával történő alkalmazásakor, min. 10 cm x10
cm nagyságú fémtárgyak lokalizálásakor lehet elérni jó
keresési teljesítményt. A keresőkeret maximális hatótávolsága korlátozott, kisebb, mint az egyszerű 1 m x 1 m-es
keresőkeret esetében.

OR ENZ
A teljes szett valamennyi felsorolt alkatrészt tartalmazza.
A két keresőkeretnek azonos irányba kell összeszerelni,
azaz a két jelzésnek egymás felett kell elhelyezkednie, és
a négy távolságtartó segítségével kell összeszerelni. Ezután
a megjelölt adaptercsatlakozót a talajra mutató szondával,
és a másik, felette elhelyezkedő szondával kell összekötni
. A még rendelkezésre álló csatlakozóval az elektromos
egységet kell bekötni. Fontos! Érdemes a DEL funk-ció
bekapcsolása mellett egy működési tesztet végrehajtani, amely során az alsó szonda a fémhez
közeledve hangot ad, míg a felső szonda
ellenkezőleg, ugyanahhoz a fémtárgyhoz közeledve kioltja a hangjelet.
A szonda érzékenysége az egyszerű 1 m x
1
m-es
szondáéhoz
hasonló,
és
ez
az
érzékenysége a különösen nagy, mélyen fekvő
fémtárgyak esetében is csak max. 10%-kal
csökken. A szonda bekapcsolt GND funkció mellett is lehetővé teszi a mélyen fekvő tárgyak
keresését. A kiértékelő elektronika működtetése,
különösen
ennél
a
funk-ciónál, lehetőleg
zavarmentes hasznos jelet igényel, amely lakott
területen, egyszerű koncentrikus szondával nem
érhető el.

A különböző keresőszondák keresési hatótávolságaira
vonatkozó további adatokat a 11. fejezetben találja.

Kábelszonda (12 méteres kerületű) 1m x 1m/
1,5m x 1,5m / 3m x 3m nagyságú kereteszondák
Az univerzális 8 m-es kerületű kábelszondához hasonlóan
ezt a kábelszondát is össze lehet tekerni a kívánt méret
eléréséhez. Fémmentes, saját készítésű keretre kell rögzíteni.
Hatékonyan használható szondák: 3 m x 3 m (egyszeresen
tekercselt), 1,5 m x 1,5 m (kétszeresen tekercselt) vagy 1 m
x 1 m (háromszorosan tekercselt).
1 m x 1 m zavarmentes dupla keresőkeret
Ez a zavarmentes szonda, amely gyakorlatilag két,
egymás fölé épített 1 m x 1 m-es keretszondából áll,
kitűnően működik lakott területeken és magasfeszültségű
vezetékek vagy rádióadók közelében is, ahol az egyszerű
keresőkereteket a zavarjelek negatívan befolyásolják.
A szonda működési elve a két egymás fölé épített szondán
alapul, amelyek elektromosan egymással ellentétesen
kerültek bekötésre. Az ebből adódó feszültségkülönbség
szinte teljes mértékben kiszűri a zavaró mezőket.
A működéshez elengedhetetlen a következő útmutatás
szerinti összeállítás. A következő alkatrészeket megfelelő
sorrendben kell összekötni: 2 db 1 m x 1 m-es keresőkeret (szétszedhető) összekötése a csatlakozó kábellel, 4
db (fekete) távolságtartó, 1 db Y adapterkábel három
csatlakoztatóval, 2 db állítható nylon hordozóöv.

A 3 m x 3 m-es keretszondával rendkívül nagy keresési
mélységek is elérhetőek. Ezt az eredményt azonban
kizárólag a zavarómezők kiiktatására használt új kapcsolási
technikákkal, és a megfelelő impulzus teljesítménnyel lehet
elérni. A szondát különlegesen nagy mélységi hatótávolsága
és kis fémtárgyak esetében alacsony érzékenysége teszi
különösen hatékonnyá.
A szonda formájának kiválasztásakor, mint az összes többi
szonda esetében is - részesítsük a négyszögletű vagy
kerek formájúakat előnyben.
Az ovális vagy téglalap alakú szondák használata is lehetséges
bizonyos keretek között, de az elérhető keresési mélység ez
esetben valamelyest kisebb lesz. Lakott területeken az erősáramú kábelek stb. zavarómezői csökkenthetik a szonda
érzékenységét, mivel ez a szonda erősebb antennahatással rendelkezik, mint a hasonló, de kisebb méretű szondák.
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11. Lokalizálási mélységék I.
szonda
fémtárgy

26cmszonda

35cm DD- 35cm DDszonda szondaGN D4*

45cmszonda

1m Dupla
keret negyzetalak.

1,5m duplakeret
negyzetalak

Aranyrög d = 5 mm

22 cm

23 cm

28 cm

(30 cm) X

X

X

Ezüstpénz d = 1,3 cm

30 cm

30 cm

34 cm

(30 cm) X

X

X

Aranypénz d = 2 cm

40 cm

40 cm

45 cm

50 cm

(50 cm) X

X

Ezüstpénz d = 2,5 cm

45 cm

46 cm

50 cm

55 cm

(50 cm) X

X

Rézlap 10 x 10 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

145 cm

170 cm

Üdítősdoboz 0,33 l

100 cm

110 cm

120 cm

130 cm

165 cm

200 cm

Rézlap 20 x 20 cm

105 cm

118 cm

130 cm

125 cm

185 cm

240 cm

Vasdoboz 30x18x15cm

150 cm

160 cm

170 cm

200 cm

280 cm

340 cm

Benzinkanna 20 l

160 cm

175 cm

185 cm

210 cm

300 cm

380 cm

Levegőteszt: DELAY 4 / *GND 4
X = mérési tartományon kívülre esik

11.1 Lokalizálási mélységék II.
26cmszonda

35cm DDszonda

Aranyrög d = 5 mm

15 cm

15 cm

X

X

X

Ezüstpénz d = 1,3 cm

22 cm

22 cm

(20 cm) X

X

X

Aranypénz d = 2 cm

29 cm

33 cm

31 cm

X

X

Ezüstpénz d = 2,5 cm

35 cm

40 cm

42 cm

X

X

Rézlap 10 x 10 cm

75 cm

85 cm

95 cm

135 cm

160 cm

Üdítősdoboz 0,33 l

80 cm

90 cm

100 cm

130 cm

160 cm

Rézlap 20 x 20 cm

100 cm

110 cm

125 cm

180 cm

230 cm

Vasdoboz 30x18x15cm

130 cm

145 cm

165 cm

240 cm

320 cm

Benzinkanna 20 l

150 cm

165 cm

190 cm

280 cm

370 cm

szonda
fémtárgy

Levegőteszt: DELAY 3
X = mérési tartományon kívülre esik

45cmszonda

1m dupla
keret negyzetalak.

1,5m duplakeret
negyzetalak
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12. Akku / töltő
A LORENZ DEEPMAX Z1 tartozéka egy akkumulátor, amely
a környezet hőmérsékletétől és a használt keresőszondától
függően 8-10 üzemórán keresztül látja energiával a készüléket.
A lemerült akkumulátort amint lehetséges, újra fel kell tölteni.
Erre szolgál a szintén tartozékként szállított gyorstöltő,
amelyet az akku 3-pólusú csatlakozójával kell összekötni. A
töltési folyamat a töltőn található kijelzőn figyelhető meg.
sárga = töltés
zöld = csepptöltés (töltés szintentartása)
Az akkumulátorokat nem lehet túltölteni. A töltés max. 8 órát
vesz igénybe egy teljesen lemerült akkumulátor esetén. AA
mellékelt NiMH akkutöltő nem rendelkezik memóriával, ezért a
még rendelkezésre álló kapacitástól / ál-lapottól függően
bármikor újra fel lehet tölteni (nem kell megvárni, míg
teljesen lemerül az akkumulátor).

Az akkumulátor cseréje
A tartozékként szállított akku élettartama kb. 5 év. Ezt követően
az akku teljesítménye csökkenni kezd (egyre rövidebb töltési
/lemerülési ciklusok), ezért szükségessé válik az akku cseréje. Ehhez el kell távolítani a haspánton található tartóból az
akkut, és egy új akkuval kell pótolni azt.
Fontos: a mellékelt NiMH akkumulátor rövidzárlat esetén
különösen magas áramlökést ad le, amely során a
különböző beépített biztosítékok ellenére is szikrakisülés
keletkezhet. Ezért fontos, hogy az akku csatlakozó
dugója mindig száraz legyen, és ne érintkezzen
vezetőképes anyagokkal. A fentiek miatt ajánlott a körültekintő használat.
Az elhasznált NiMH akkumulátor nem minősül veszélyes
anyagnak, ezért a szárazelemekhez hasonlóan semmisíthető
meg! Olvassa el az akkumulátorra ragasztott matricát is!

Töltés:
A LORENZ DEEPMAX Z1 fémkeresőt elektronikusan szabályozott töltővel szereltük fel. A funkció megfelelő
működése érdekében a következőket kell betartani:
- Az üzembe helyezés előtt kérjük a használati
utasítást elolvasni!
- Csak zárt térben szabad használni (nedvességtől védendő)
- Csak újratölthető NiMH akkumulátorok töltésére al-kalmas.
Feszültség / áramerősség: 12 V / 7-8 Ah.
- A használt akkumulátorok különbötő elektrokémiai összetevőket
tartalmaznak - hulladékkezelési szempontból ezt figyelembe
kell venni.
Bemeneti adatai: UE= 90-264 VAC / 50-60 Hz
Az automata töltő bemeneti adatai: UE= 10-30 VDC
Minden töltési folyamat után ki kell húzni a töltő csatlakozóját az
akkumulátorból, hogy elkerüljük az akku lemerülését. Ez
azonban nem szükséges mindaddig, amíg a töltő a hálózati
áramhoz van csatlakoztatva.
A töltőkészülék csatlakoztatója lehetővé teszi a készülék világszerte történő használatát. Fontos: alapvetően csak a LORENZ
DEEPMAX Z1-hez tartozó töltők és alkatrészek használandóak.
Az akku élettartama akkor lesz hosszú, ha lehetőleg elkerüljük
az akku teljes lemerülését. Ezért mielőtt eltenné a fémkeresőt,
mindig kapcsolja ki, és húzza ki belőle a csatlakozót. Miután a
kijelzőn megjelenik a LOW BAT felirat, a LORENZ DEEPMAX
Z1 röviddel ezután magától kikapcsol, így elkerülhető a teljes
lemerülés.
Ezután a töltési folyamattal újra helyreáll az akku teljes kapacitása.
Az akku kapacitása a LORENZ DEEPMAX Z1 működése
közben is mérhető, a kijelzőn látható 5 oszlop segítségével. Az
akkukapacitást csak csatlakozott keresőszondánál érdemes
ellenőrizni.
Fontos: az akkumulátor különösen érzékenyen a teljes
lemerülésre vagy a tartós lemerült állapotban történő
tárolásra. A teljes lemerült állapot miatt bekövetkezett
károk nem érvényesíthetők garanciális igényként.

13. Zavarok
A LORENZ DEEPMAX Z1 kifejlesztése során különösen nagy
gondot fektettek a meghibásodási lehetőségek kiküszöbölésére,
valamint a nagy stabilitásra. A sokféle szűrővel a pl.
magasfeszültségű kábelek keltette mágneses mezők indukció
hatékonyan csökkenthető. A pl. rádióadók zavaró hatása is
minimálisra csökken.
Mindezek ellenére, különösen ilyen zavarforrások közvetlen
közelében, a mérési eredmények jelentős eltérése, valamint
hibás jelzések is előfordulhatnak. Lakott területeken, adók és
magasfeszültségű póznák közelében szintén számolhatunk zavarjelekkel, csakúgy mint több, egyszerre működő fémkereső
készülék esetén.
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Alapvetően érvényes elv, hogy minél nagyobb a csatlakoztatott
keresőszonda átmérője, annál erősebben érzékeli és jelzi a
zavaró mágneses mezőket. Sok esetben azonban a
nagyméretű szondák ezen hátránya eltörpül az elérhető nagy
mélységi hatótávolságukkal szemben. Előfordulhat azonban,
hogy erős zavaró mezők nagy érzékenységcsökkenést, valamint
állandósuló hibás jelzést keltenek. Különösen a GND funkció
bekapcsolása (talajszűrés) okozhat ilyen jelzéseket, vagy a
kijelző különösen változékony viselkedését.
A következőkben megismerheti, hogyan csökkenthetjük vagy
iktathatjuk ki teljesen a keresési frekvencia állításával vagy a
keresőszonda kicserélésével a zavarokat. Egyes zavarokat
már az elektronika is hatékonyan kiküszöböl. A nagyobb
keresőszondák (0,67 m x 0,67 m/ 1 m x 1 m/1,5 m x 1,5 m/2
m x 2 m/ 3 m x 3 m) kijelzői kissé lassabbak, mint a kisméretű
érmeszondák. A LORENZ DEEPMAX Z1-es kifejlesztése
során alapvetően a hang gyors reakcióját, ill. a magas
kijelzési sebességet helyeztük előtérbe, így már akár 2 m/sec
keresési sebesség is elérhető.
Fontos: a tartozékként szállított hosszabbító kábel a nagyobb keresőkeretekhez használható. A kisméretű szondákhoz (pl. 26 cm átmérőjű érmeszonda) csatlakoztatva,
jelentősen csökkenne a szonda érzékenysége kisméretű
tárgyak esetében, valamint a hangreakció lassulásához
vezetne.
Az elektromágneses vagy mágneses váltómezők okozta
zavarokat minden DEL funkcióban azonnal és egyértelműen
kijelzi a készülék. Csupán a LORENZ DEEPMAX Z1 kisméretű
fémtárgyak esetében tapasztalt érzékenysége csökken. A zavarok hatékony kiküszöbölésére a szűrőfunkciót kell bekapcsolni.
A FILTER értékét 1-5 között kell beállítani, amíg az alaphang
nyugodtan szól. A magasabb, 4-5 beállításoknál azonban a
kereső reakciósebessége is csökken, azért ezt a beállítást
csak keretszonda bevetése esetén használjuk. A kisméretű
szondáknál a kis tárgyakat is csak túl lassan lehetne felismerni,
és ezért ezeket ilyenkor nem jelzi.
Az AUDIO beállítás „-„ gombbal csak a nagy
keretszondákat érdemes beállítani. Ennél a beállításnál a
fémjelzés magasabb szól.
Az erősen pulzáló emelkedő és mélyülő hangnál a FREQ
frekvencia beállítási értéket (1-9) addig kell próbálgatni ,
amíg egy lehetőleg állandó, tiszta alaphang nem hallható a
hangszóróból. Amennyiben nem sikerül nyugodt alaphangot,
illetve tisztán megszólaló hangjelzést kapnunk, a jobb
akusztikus jelzés a keresőszonda átmérőjének csökkentésével
javítható.
Különösen rossz körülmények között ajánlott a zavarmentes 1
x 1 m-es dupla keretszonda vagy a 8-as alakú 1 m x 2 mes szondaelrendezés használata.

Fontos: az egyértelmű fémmegkülönböztetés
feltétele a zavartalan, „nyugodt” hangjelzés ill.
alaphang. Zavarforrás esetén minden, a fejezetben
bemutatott intézkedések egyike vagy ezek kombinációja, mint pl. a frekvenciakorrektúra,
a szűrőfunkció, a kompenzált szondaelrendezés,
valamint az elektronika talajon történő kiegyenlítése szükséges.

A LORENZ DEEPMAX Z1 elektronikája maximálisan stabilan
működik, azaz csak szélsőséges körülmények között, mint
pl. nagyon erős hőmérsékletingadozásnál fordulhat elő
a hang elállítódása. A kereső azonban a ZERO gomb rövid
ideig tartó megnyomásával gyorsan kiegyenlítheti ezeket a
környezeti hatásokat. Már A LORENZ DEEPMAX Z1
működésének 5. perce után szükség lehet egy második
kiegyenlítő korrekcióra a ZERO gombbal, mivel az elektronikus
alkatrészeknek előbb el kell érniük üzemi hőmérsékletüket.
Az AUTO funkció bekapcsolásával is, különösen kisméretű
szondák esetében, elérhető a stabil kijelzési viselkedés.
A mágnesezhető vasoxid által okozott talajzavarokat a
keresőszonda talajhoz történő közelítéskor a hangfrekvencia
emelkedése jelzi. A GND 1,2,3 vagy 4 funkció bekapcsolásával
azonban ez teljesen kiküszöbölhető. Ld. 3. fejezet. A 35
cm-es dupla D-szonda lehetővé teszi a GND funkció nélküli,
a szonda felépítéséből adódó gyenge talajkompenzációt. A
talaj által keltett zavar hatékonyan csökkenthető a
keresőszonda megemelésével is. Gyengén mineralizált talajon
az elektronika a ZERO gomb megnyomásával az érzékenység
csökkenése nélkül kiegyenlíthető. Ehhez azonban a
keresőszondát a lecsengési folyamat során, mint minden
LORENZ DEEP-MAX Z1-gyel végzett keresésnél, lehetőleg
egyenletes távolságban kell a talaj felett vezetni.

14. Az adatrögzítő
használata, a bejárt terület
adatainak elemzése
A feltérképezett területek megjelenítéséhez és 2-D
vagy 3-D színtérképek elkészítéséhez a DEEPMAX Z1
készüléken kívül szükség van még egy hardver és szoftver
szettre, valamint egy számítógépre. Az adatrögzítő funkciót
kifejezetten geofizikusok, archeológusok és mérnökök számára
fejlesztették ki. Az adatrögzítő funkció egyszerre hat különböző kiértékelési csatornát tárol, ha talajt nyomrólvonalról
nyomvonalra derítik fel.
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A nyomokvonalak feljegyzését követően a tudományos
Surfer szoftverrel és egy számítógép segítségével az
adatokból pár perc alatt színtérképet lehet készíteni. A
speciálisan erre a célra kifejlesztett Lorenz Scripter szoftver
úgy kapcsolja össze az adatokat, hogy hat kétdimenziós és
hat háromdimenziós színes térképet / kontúrtérképet készít.
Az újonnan fejlesztett hardver és szoftver egyszerűen
kezelhető, univerzálisan alkalmazható, pontos és elérhető
árú. Csupán három gomb használatával, kezdők és profik
egyaránt gond nélkül rögzíthetik az adatokat.
Az adatrögzítőt általában keretszondával használjuk, ennek
ellenére használható 45 cm-es szondával is, ez esetben a
szondát ne “lengessük” a hagyományos fémkeresőknél
alkalmazott módon.
A színes térképek összehasonlításakor azonnal kiderül,
hogy zavarjelet, fémtárgyat vagy két különböző, egymás
mellett fekvő fémtárgyat lokalizáltunk. Így a felhasználó
könnyedén kiválaszthatja azokat a jeleket, amelyek számára
érdekesek lehetnek. Három késleltetett színtérkép különböző
érzékenységgel jelzi a kisebb és nagyobb méretű fémtárgyakat.
Két különböző talajszűréssel rögzített színtérkép kizárólag a
fémtárgyak jelzésére szolgál, és a talaj által keltett zavarjeleket nem mutatja, és a Z-tengelyen jelzi a fémtárgyban
keletkezett örvényáramok rövidebb vagy hosszabb lecsengését.
Egy külön csatorna kizárólag a fém összetételének felismerésére szolgál, amely olyan színtérképeket alkot, amelyen a
fémtárgyban keletkezett örvényáram lecsengési értékét a
000-099-es tartományban szín szerint osztályozza. Így az
erősen mineralizált talajban is, vagy egymáshoz közel fekvő
fémtárgyak esetén is használható eredményeket kapunk. Túl
erős jelvisszaverődés vagy a kezelő helytelen használatából
adódó zavarjeleket a képek összehasonlításával kiszűrhetjük. A
DEEPMAX Z1 GPS-támogatása és az iránytű leegyszerűsíti
a nyomvonalak mérését. Amennyiben több Z1-es készüléket
szeretne egy időben használni, és ezek adatait rögzíteni, így
ezzel kapcsolatban forduljon a gyártóhoz.
Használat:
Az adatrögzítés megkezdésekor jelöljön be a terepen a terep
bal alsó sarkában egy pontot, ez lesz az a pont, ahol az X és
az Y tengely találkozik. Ezen kívül jelölje meg a vizsgálandó
terület négy sarokpontját. Érdemes 20 x 20 m-es, de
legalább 10 x 20 m-es területeket kitűzni. Az X-tengelyen is
helyezhet el jelöléseket, pl. mindegyiket egy méter távolságra egymástól, ha 1x1m-es keretszondát használ. Ezután
egymás után járja be a kijelölt nyomvonalakat balról jobbra
haladva, ahogyan az az alábbi képen is látható.
A színtérképek készítéséhez a DEEPMAX Z1 készüléken
kívül szüksége van még egy hard-/ és szoftvercsomagra és
egy a rendszerkövetelményeknek megfelelő számítógépre.
Az adatrögzítéshez lépjen vissza a 3. fejezetben leírtakhoz,
és végezze el az alábbi lépéseket is:
1. Jelölje meg a vizsgálandó terület négy sarkát, és kezdje a
felderítés bal alsó sarokban (X/Y).
2. Kapcsolja be DLOG funkciót az 1-es értékkel. Ezt követően
a menüben már csak kevés beállítást lehet megváltoztatni.
3. Tartsa a szondát a X/Y pont felett, nyomja meg röviden a
ZERO gombot, és azonnal induljon el az Y tengely irányába.
Eközben a szondát lehetőleg egyenlő távolságban tartsa a
talaj felett.
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4. Az első nyomvonal végén röviden nyomja meg a
ZERO gombot, így rögzítve a nyomvonalat.
5. Forduljon meg 180 fokkal, és kezdje meg a második
nyomvonal bejárását, ellenkező irányba, 1 méterre az
előző nyomvonaltól, úgy, hogy ismét röviden megnyomja
a ZERO gombot, és azonnal elindul.
6. Amennyiben véletlenül valamelyik nyomvonal bejárását
elrontotta, akkor nyomja meg, és tartsa lenyomva néhány
másodpercig a ZERO gombot, majd járja be ismét ezt
a nyomvonalat.
7. A legutolsó nyomvonal bejárása végén a ZERO gomb
megnyomásával rögzítse azt, majd röviden nyomja meg
a POWER gombot. FIGYELEM! Amennyiben a
teljes terep bejárás után, a ZERO gomb
megnyomását követően nem nyomja meg
röviden a POWER gombot, úgy a teljes
terület rögzítése elvész.
8. Hagyja bekapcsolva a DEEPMAX Z1-et, válassza le a
keresőszondát, és kösse össze a Z1-et az előre
telepített Surfer 11 és Lorenz adatfeldolgozó szoftverrel ellátott számítógépet a mellékelt USB kábellel, hogy
a rögzített adatokat kiolvashassa.
9. Hasonlítsa össze hat különböző, Surfer 11 által
generált színtérképet, annak érdekében, hogy a talajban
ténylegesen található fémtárgyakat egyértelműen meg
tudja különböztetni a zavarjelektől, illetve felmérhesse
a fémtárgyak helyzetét, méretét és típusát.
Ezen kívül a Z1 a következő ikonokat megjeleníti a kijelzőn
annak érdekében, hogy az adatrögzítővel könnyebben
tudjunk dolgozni:
- M (méter) ez az első nyomvonalon megtett távolságot
mutatja méterben, illetve a következő nyomvonalon
egészen nulláig, az alapvonalig visszafelé számlálva.
- TR (nyomvonal) ez mutatja az aktív és a már megtett
nyomvonalakat.
- FI (terület) ez mutatja a jelenleg aktív területet, a
POWER gomb megnyomásával rögzíti azt, és továbblép
a következő területhez.
- HDG (iránytű) ez fokban adja meg a kutatásra kitűzött
terület kiterjedését.
- +/-180˚ ez a felirat jelenik meg minden második
nyomvonalon, miközben a kiindulási vonalhoz haladunk
visszafelé. A kijelzett HDG értékből mindig le kell vonnunk
/ vagy hozzá kell adnunk 180 fokot, hogy az iránytűnek
megfelelően haladjunk.
- GPS ezt akkor kell a kijelzőn beállítani, ha a GPS
modul csatlakoztatva van a Z1-re, és az adatrögzítő
DLOG1-es állása van bekapcsolva. Villogás jelzi, ha a
készülék nem érzékel GPS adatokat. A DEEPMAX Z1
GPS nélkül is üzemel, ez esetben viszont nem működik
az iránytű és a méterszámláló funkció.
- DATENLOGGER (adatrögzítés) ikon akkor jelenik meg,
ha a DLOG1-es állása van bekapcsolva.
- BARGRAF hasábsor jelzi kezelőjének a nyomvonalakon
végighaladva a megfelelő irányt. Amennyiben ez a
pont például középről balra leng ki, akkor a kezelőnek
a szondával egy kicsit jobbra kell haladnia, hogy ismét az
eredeti nyomvonalat követhesse. Rövid idő elteltével a
pont automatikusan visszaáll középállásba. Használható
GPS által támogatott mérések esetén, a nyomvonalak
legyenek legalább 10 méter hosszúak. Bekapcsolást
követően rövid ideig várni kell, amíg a GPS részére
megfelelő adatok állnak rendelkezésre.
- USB funkciós ikon akkor jelenik meg, ha a készüléket
adatátvitel céljából kötjük össze egy számítógéppel.
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A talaj adatainak rögzítése a Lorenz
Deepmax Z1 adatrögzítőjével.

Y
Start/Stop

Start
Stop

Start
Stop

Nyomja meg a nyomvonalak rögzítésének
befejeztével a:

Stop
gombot!
> további nyomvonalak

Egyenletes
sebesség
A “start” és “stop”
funkciót a ZERO
gomb megnyomásával vezényelhetjük.
Start/Stop
Start

>

Vonal

Stop

Start

Az első nyomvonal kiindulási pontja

Stop

Start

X

A bejárt terület adatainak elemzése:
Sok más rendszerrel összehasonlítva, amelyek csak a különböző, késleltetett csatornák eltéréseit képesek megjeleníteni, a DEEPMAX
Z1 a talajban található fémtárgy típusáról, illetve a tárgy méretéről is ad információt, így azonnal észrevehetők az esetleges zavarjelek.
Egy időben viszont mindenképpen talál egy- vagy két csatornán rögzített adatot, amely minden bizonnyal használható lesz.
A képek összehasonlításánál azokat válassza ki, amelyeken nem látszanak a talaj által keltett zavarok, viszont a fémekről visszaverődő jelintenzitás
erős, ezzel vizuálisan is lehetővé válik a talaj közelében található kis fémtárgyak kiszűrése is. Bizonyos jelek az egyes képeken láthatóak, másokon viszont nem; ez fontos információval szolgál a mágnesezhető vas-oxidok keltette örvényáramok lecsengengésével kapcsolatosan.
Két vagy több, egymás mellett fekvő fémtárgyat a színtérképek segítségével tudunk megkülönböztetni egymástól.
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Színértékek a konduktivítás függvényében
Lila
Kék
Zöld
Citromsárga
Narancssárga
Vörös

Vezetőképességre utaló számértékek
Nincs érték
00 - 10
15 - 40
45 - 60
65 - 75
80 - 99
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A fém valószinűsíthető
típusa
Nem fém, v. gyenge jel
Vékony fólia
Kis vasszög
Vasszög
Nemesfém tárgy
Nagy nemesfém tárgy

15. Karbantartás
A LORENZ DEEPMAX Z1 gyakorlatilag nem igényel karbantartást. Az egyes alkatrészeket ellenben minden használat
után tisztán és szárazon csomagoljuk el; ezzel megelőzhetjük
az érintkezési hibákat és az elektromos és mechanikus
alkatrészek korrózióját. Kisebb szennyeződéseket egy puha
ronggyal törölhetünk le. Minden, a LORENZ DEEPMAX Z1hez gyártott keresőszonda vízálló. A LORENZ DEEPMAX
Z1 elektronikus kezelőegysége ugyan vízálló, de tilos
víz alá meríteni. Kerülje az elektronikus kezelőegység
gyors felmelegedését vagy lehűlését, mert ebben az
esetben kondenzvíz keletkezhet, amely befolyásolja
a mechanikai és elektronikus alkatrészek működését. Hosszabbító kábel használatakor ügyeljünk arra, hogy a
csatlakozó és a hosszabbítók csatlakozói egymáshoz
szorosan csatlakozzanak, elkerülve ezzel a víz beszivárgását. Mielőtt elcsomagolná a keresőszondát, mindig
törölje szárazra azt! Ha a LORENZ DEEPMAX Z1 nem
üzemel stabilan, akkor először mindig az elemek- illetve az
akkumulátor töltöttségét ellenőrizzük. Ha a fémkereső
kijelzőn a LOW BAT felirat jelenik meg, akkor kapcsolja
ki a készüléket, hogy az elker-ülje az akkumulátor
túlzott lemerülését. Meghibásodás esetén először lépjen
kapcsol-atba a helyi viszonteladójával, mielőtt minket
felkeresne.
A LORENZ DEEPMAX Z1 fémkereső rendkívül robusztus.
Minden fontos elektronikai komponens két nyomtatott
áramkörön helyezkedik el, a fő nyomtatott áramkör egy
speciális műanyagba van öntve, így az érzékeny alkatrészek a
nedvességtől védettek, továbbá ezáltal ellenállnak a
hőmérsékletingadozásoknak is.
Ha a készüléket javítani kell, minden egyes alkatrész, pl.
akku / kezelőegység / csatlakozó / nyomtatott áramkörök stb.
könnyedén kicserélhetőek.
Néhány hosszában fekvő vastárgy olykor hármas hangjelzést
ad, amelyet két csúcsérték és egy közte elhelyezkedő alacsonyabb érték ábrázol. A nagyon gyors lecsengésű tárgyak, mint pl. érmék és fóliák gyakran csak egy Z-irányú
negatív csúcsot ábrázolnak, ezzel ellentétben a
nagyméretű nemesfém tárgyak Z-irányban egy erős
pozitív csúcsot jeleznek.A vastárgyak Z-irányban általában
csak gyengén jelennek meg a háromdimenziós ábrákon.
A képek összehasonlítá-sakor egyből szembetűnik, hogy
a kisméretű vastárgyakat a talaj által keltett zavarjelekkel
együtt továbbiakban nem ábrázolja a gép. A
vezetőképességet vizsgáló képeken a nagyméretű
nemesfémtárgyak gyakran egyértelműen egy külön színnel
jelölve jelennek meg, a vastárgyakat pedig általában színbeli
eltérések jellemzik, a sárga és zöld tartományban.
Garancia:
A 2 éves garancia elvész, ha módosítja, nem célszerűen
használja a készüléket, ill. az alábbi esetekben:
- Útmutató be nem tartása - Egyéb célra használja - Megbontja - mechanikusan károsítja - folyadék kerül a gépbe rossz összeszereléskor - az elektronika túlterhelése - akkuk
túlságos lemerítése - a DD szondák és a kábelcsatlkakozók
mechanikai rongálása.
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16. Felszerelés / specifikációk
DEEPMAX Z1
- Szállítótáska
- LORENZ DEEPMAX Z1
- Váll- és csípőpánt konstrukció, cserélhető akkuegységgel
- Akkutöltő, a világ minden pontján használható (90-264V
AC).
- Euro áramcsatl. adapterek
- Német és angol kezelési útmutató
- fejhallható négypólusú csatlakozóval
- USB adatákábel
A szet / kit ezen kívül megvásárolható az alábbiakkal:
- 1m x 1m keret, horpánttal
- Kerethez tartozó táska
- 35cm dupla D keresőszonda
- állítható rudazat a 35 cm-es DD-szondához

17. Egyéb specifikációk,
méretek
Ekektr. egység: 120x122x85mm
LORENZ DEEPMAX Z1 hordtáska: 400x300x220mm
1m x 1m keret szétszedve: 1080x150x150mm
Állítható kartámasz max.: 1550mm
Állítható kartámasz min.: 1030mm
Elektronikus vezérlőegység: kb. 1300 g
Váll- és haspánt, felszerelt külső akkumulátorral: kb.3400 g
Hordtáska a LORENZ DEEPMAX Z1-el: kb. 7500 g
Teleszkópos S rúd: kb. 600g
26 cm keresőszonda: kb. 500g*
26cm DuplaD keresőszonda: kb.600g*
35cm keresőszonda: 600g*
35cm DuplaD keresőszonda: kb. 800g*
45cm keresőszonda: kb. 700g*
1m x 1m -es keretszonda a belsejében elvezetett kábelekkel: kb.
2600g*
Általános 8m-es keretszonda(használható:0,7mx0,7m; 1mx1m;
2mx2m és kompenzált 1mx 2m keretszondához): kb.600g* Általános 12m-es keretszonda (használható:1mx1m; 1,5mx1,5m;
3mx3m keretszondához): kb.900g*
1mx1m duplakeret összesen: kb. 7300g*
Y-Adapter kábel: kb.100g*
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Elektromos adatok:
Keresési frekvencia: kicsi és nagy keresőszondát csatlakoztatva: kb. 2000 / 1000 impulus másodpercenként.
Akkusztikus hangjelzls és hangerő és hangmagasság
változással: 0-4000 Hz.
Áramforrás: külső tölthető akkumulátor 12V/ 7-8 Ah
Üzemidő egy töltéssel: kb. 5 - 10 óra, a hőmérséklettől és a csalakoztatott keresőszondától függően.
Akkumulátor töltő: gyorstöltő, with 90-264V AC/ 50-60Hz
Üzemeltetési hömérséklettartomány: - 5°C tól + 50°C -ig
Fémtárgyak lokalizálásának mélysége: lásd 11. fejezet
GPS Modul:
Csatornák száma: 50 db
Érzékenység: -162 dBm
Frekvencia L1, 1575.42 MHz
C/A kód: 1.023 MHz processzorsebesség
Pontosság: vízszintesen: 2.5m CEP, 2.0m SEP with
SBAS
Dátum: WGS-84
Protokoll:NMEA-0183 V3.01 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Üzemeltetési hömérséklettartomány: -20°C -tól+60°C -ig
Méret: 65 x 45 x 22 mm
Adatrögzítő:
Többcsatornás adatrögzíző, GPS támogatással
Belső adattároló
Rögzíthető mezők száma: 99
Maximális nyomvonalhossz: 100m
Mintavételezési frekvencia: 12 / másodperc
Felbontás: 24 bit
Lorenz Detecting Systems GmbH & Co. KG,
Röpkestrasse 12 30173 Hannover, Németország.
Tel.: +49 0 511 55 106 70, Fax: +49 0 511 55106 71
E-mail: mail.metalldetectors.de
Internet: www.deepmax.de

Megsemmisítés:
A 2003 január 27-én életbe lépett műszaki hulladékmegsemmisítésről szóló törvény értelmében ezen készülék
nem sem-misíthető meg kommunális szemét formájában.
Kérjük keresse fel az
ezen célra kialakított hulladékgyűjtőket.

*A súlyok mindig a csatlakozókkal és a kábelekkel együtt
lettek megállapítva! A 26cm től 45cm átmérőjű keresőszondához a
teleszkópikus S-rúdra lesz szükség. A keresőszondák kicserélhetők, elekrostatikusan szigeteltek, vízállóak, egészen a kezelőegységen a csatlakoztatásáig.

A műszaki és tartalmi és az ábrára, képekre vonatkozó
változtatás jogát fenntartjuk.

