CS 990 XD
Detektor













Odporny na kurz i wilgoć, zgodnie z normą IP65
Wodoszczelny do wysokości panelu kontrolnego
Panel kontrolny odporny na uszkodzenia mechaniczne
Idealnie wyważony - baterie, głośnik i gniazdo do podłączenia słuchawek
montowane na podłokietniku
Zasilanie bateryjne
Wysokiej jakości, wodoodporna cewka
Szybkie blokowanie i regulacja długości drążka detektora
Komfortowy w użyciu uchwyt z podłokietnikiem
Posiada głośnik i gniazdo do podłączenia słuchawek
Składany drążek detektora ułatwiający przenoszenie urządzenia w pokrowcu
transportowym
Sterowany za pomocą przycisków umieszczonych na panelu kontrolnym:
Retune, Dyskryminacja, Rodzaj gruntu, Regulacja poziomu i Włącznik Strojenie sygnału

Zastosowania:
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Firma C-Scope wprowadziła na rynek nowe, wysokiej jakości urządzenie, lekkie,
łatwe w użyciu, perfekcyjnie przygotowane do wykrywania obiektów w różnorodnych
warunkach środowiskowych.
Urządzenie działa na zasadzie połączenia pracy dwóch oddzielnych detektorów
umieszczonych we wnętrzu jednej obudowy. Ustawienie detektora w funkcji
„INLAND” pozwala na eliminacje mineralizacji gruntu i zapewnia rozpoznanie rodzaju
metalu, a ustawienie w funkcji „BEACH” umożliwia prace na zasolonym gruncie
i eliminuje żelazo.
Lokalizacja obiektów jest sygnalizowana za pomocą dźwięku głośnika
umieszczonego w tylnej części pojemnika na baterie i przez ruch strzałki miernika
znajdującego się na panelu kontrolnym.
Specyfikacja techniczna
Nazwa detektora:

CS 990 XD

Cewka:

Wodoodporna

Średnica Cewki:

25 cm

Waga:

1,57 kg

Zasilanie :

Baterie: 8 x 1,5 V typu LR06

Żywotność baterii:

30h

Temperatury pracy:

od –15°C do + 50°C

Funkcje:

Dyskryminacja metali, automatyczne dostrajanie do gruntu,
możliwość wykluczenia zakłóceń i błędnych wskazań

Sygnalizacja:

Dźwiękowa i wizualna

Wyposażenie
dodatkowe:

- osłona na głowice
- pokrowiec
- baterie
*Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
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