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Wykrywacz metali Armand Geodeta

Cena: 800.00 zł z VAT
(650.41 zł netto)

Wykrywacz posiada pracę statyczną i dynamiczną oraz dyskryminację drobnych
przedmiotów żelaznych. Jest doskonałym wykrywaczem do poszukiwań militariów i
monet. Geodeta jest odpowiednikiem uznanego i już nie produkowanego wykrywacza
metali Armand Penetrator 2. Zasilanie bateryjne.
Wykrywacz metali przeznaczony do lokalizacji metalowych znaczników pozostawionych
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przez służby geodezyjne w gruncie. Może służyć również do lokalizacji infrastruktury
technicznej umieszczonej w gruncie, takiej jak np.: zawory, zasuwy, gniazda hydrantów,
metalowe ciągi liniowe - rury, kable, zbrojenia betonu itp. Wykrywacz Armand Geodeta może
być wykorzystywany również do lokalizacji znaczników umieszczonych w gruncie do celów
naukowych np. w leśnictwie (urządzanie lasu) czy w doświadczalnej uprawie roślin.
Wykrywacz metali Armand Geodeta służy także do poszukiwań:
●
●
●

reperów podziemnych i punktów osnów z metalowymi głowicami
graniczników (jeśli miały w sobie zbrojenie)
punktów osnowy pomiarowej stabilizowanej, np. prętami metalowymi

Dane techniczne:
Wykrywa wszystkie metale. Ciężar: 1,2 kg. Wykrywacz jest lekki i kompaktowy. Zasilanie: 2
sztuki baterii 9V 6F22 lub zamiennych akumulatorków. Charakteryzuje się niskim poborem
prądu. Średnica sondy: 28,5 cm. Sonda wykrywacza jest całkowicie wodoszczelna i można ją
zanurzać w wodzie. Posiada przycisk zerowania, po naciśnięciu którego wykrywacz
automatycznie dopasowuje się do gruntu, wyrównując przy tym poziom sygnału. Posiada
eliminator włączany przełącznikiem. Po włączeniu eliminatora wykrywacz nie sygnalizuje
niewielkich i niepotrzebnych przedmiotów żelaznych. Dzięki temu unika się wykrywania np.:
kapsli, gwoździ, drutów i drobnych odłamków. Posiada dwa tryby pracy: statyczną i
dynamiczną. W trybie pracy statycznej wykrywa w czasie bezruchu i w czasie poruszania
sondą, natomiast w trybie pracy dynamicznej wykrywa tylko w czasie poruszania sondą. Na
pracy dynamicznej wykrywacz automatycznie dopasowuje się do poziomu gruntu. Przy
wykryciu metalu dźwięk narasta i jest słyszalny w głośniku. Dźwięk jest czysty i pewny. Po
włączeniu słuchawek głośnik zostaje automatycznie wyciszony. Gniazdo słuchawkowe jest
kompatybilne z dowolnym typem słuchawek z wtykiem mini jack stereo. Używanie słuchawek
zapewnia oszczędność baterii oraz dokładniejszy odbiór sygnałów. Przy włączeniu zasilania
większa dioda świeci, natomiast przy rozładowywaniu się baterii mniejsza dioda
pulsuje. Posiada mocną i ergonomiczną obudowę (z łatwym dostępem) zawierającą
elektronikę i baterie. Składanie i rozkładanie wykrywacza trwa moment, a rozłożony na
części mieści się np. w niewielkiej torbie lub plecaku. Rurka aluminiowa pokryta jest
lakierem piecowym gwarantującym trwałość i estetykę. W naszych wykrywaczach metali
zastosowaliśmy nowoczesny typ rurki nośnej z regulowanym podłokietnikiem i czarną
pianką, a także przyciskowymi zatrzaskami rurek oraz sztywną rurkę z tworzywa, łączącą
sondę z rurką aluminiową. Takie rozwiązanie to ergonomia i komfort w obsłudze.
W zestawie:
●
●
●
●

wykrywacz metali Armand Geodeta
baterie
instrukcja w języku polskim
24 miesięczna gwarancja

Specyfikacja:
●
●
●
●
●
●

typ wykrywacza: VLF, analogowy
częstotliwość 7,8 kHz
tryby pracy: statyczna, dynamiczna, statyczna z dyskryminacją
waga: 1,2 kg
średnica cewki: 28,5 cm
zasilanie: 2 x bateria 9V
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czas pracy: kilka godzin (zależy od czasu przez jaki wydawany jest dźwięk, jego głośności
oraz tego czy użyto słuchawek)
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