ACCUMASTER PRO digital
γεωφυσικός ανιχνευτής κενού & μετάλλων
Το Accumaster Pro digital είναι οι ποιο κατάλληλος γεωφυσικός
ανιχνευτής μετάλλων-χρυσού για την ανίχνευση κενού εδάφους
(πχ. σπηλιάς, καταφυγίου, τούνελ) αλλά και εντοπισμό μόνον μεγάλων
όγκων χρυσού, μετάλλων, μεταλλευμάτων, νερού κα.
Οι γεωφυσικοί ανιχνευτές Accumaster Pro Digital
είναι απλοί στη χρήση. Και δεν χρειάζεται εμπειρία από πλευράς
του χειριστή. Η κονσόλα του ανιχνευτή είναι ενσωματωμένη
σε μια αδιάβροχη βαλίτσα η οποία εμπεριέχει και την αποσπώμενη
μπαταρία 12 volt / 7,2 Ah που χρησιμοποιείται για τη τροφοδοσία του.
Τα Accumaster Pro Digital έχουν διακριθεί σε εφαρμογές γεωφυσικής,
αρχαιολογίας, εξόρυξης μεταλλεύματος αλλά και έρευνας θησαυρού.
Το πλεονέκτημα που έχει ένας γεωφυσικός ανιχνευτής
όπως το Accumaster Pro digital συγκριτικά με τους κοινούς
ανιχνευτές μετάλλων είναι ότι αγνοεί εντελώς τους μικρούς μεταλλικούς
στόχους κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.
Πλέον τα επιφανειακά σκουπιδάκια όπως θραύσματα, κάλυκες όπλου,
αλουμινόχαρτα κα, δεν παρεμβάλλουν στην ανίχνευση και ερευνάμε
απροβλημάτιστα για τα ποιο ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα
που είναι θαμμένα βαθιά, όπως για παράδειγμα ένα κιβώτιο.
Για την έρευνα τοποθετούμε 4 γειώσεις στο έδαφος, σε διάταξη τετραγώνου ή ορθογωνίου, παγιδεύοντας τη περιοχή
του ενδιαφέροντος μας, επιφάνειας έως και δύο στρέμματα. Οι γειώσεις συνδέονται μέσω καλωδίου
με τη κονσόλα, στην οποία το κάθε ζευγάρι γειώσεων έχει έναν αριθμημένο διακόπτη.
Σύνολο 6 διακόπτες, 4 για τα πλευρικά και 2 για τα διαγώνια ζευγάρια γειώσεων του τετραγώνου μας.
Πιέζοντας το διακόπτη που του αντιστοιχεί, εκπέμπεται ηλεκτρικό σήμα στο έδαφος από το ανάλογο ζεύγος
γειώσεων. Ο γεωφυσικός ανιχνευτής Accumaster Pro digital μετρά την ηλεκτρική αντίσταση που αναλογεί σε αυτό
το κομμάτι εδάφους, παρουσιάζοντας την σε μια φωτιζόμενη μπάρα γραφικών. Η ηλεκτρική αντίσταση του εδάφους
μεταβάλλεται από τα κενά, μέταλλα ή το νερό. Η ψηφιακή κλίμακα αντίστασης OHM παρουσιάζει κατηγορίες στόχου
για χρυσό, ασήμι, χαλκό, σίδηρο. μεταλλεύματα, νερό, κενά εδάφους ( όπως τούνελ, σπηλιές, καταφύγια ).
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ACCUMASTER-PRO digital
Πιέζοντας για 2 δευτερόλεπτα ένα διακόπτη "test switch" ανακαλύπτουμε τη θέση του στόχου,
σε επιφάνεια κάλυψης 2826 τμ. / 20 μ. βάθος, και έως 13677 τμ. / 33 μ. βάθος με επέκταση καλωδίου.
Ο γεωφυσικός ανιχνευτής ACCUMASTER-PRO πλέον σε ψηφιακή
έκδοση με νέα μπάρα γραφικών σε 2 κλίμακες. παρουσιάζει
με ακρίβεια χρυσό - ευγενή μέταλλα, σίδηρο, μεταλλεύματα,
νερό, κενά εδάφους. Ο ψηφιακός μετρητής είναι φωτιζόμενος
για έρευνα υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού
αλλά και τη νύχτα. Επιπλέον με το ACCUMASTER-PRO digital,
δεν υπάρχουν διαδικασίες συντονισμού και ρυθμίσεις
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
ΒΑΘΟΣ
για το χειριστή. Ο ΕΙΔΟΣ...ΘΕΣΗ...&
γεωφυσικός ανιχνευτής
μετάλλων
ACCUMASTER-PRO digital είναι αυτοματοποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον και ξεκινήστε την διερεύνηση
του υπεδάφους.
Ηλεκτρονική γεωφυσική τεχνολογία με ψηφιακή ακρίβεια
και ευκολία για όλους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Επιφάνεια κάλυψης έως 1256 τμ. με στάνταρτ καλούμπες
• Κάλυψη έως 13677 τμ. με επέκταση καλωδίου 33 μ.
• Γεωφυσικός ανιχνευτής με ψηφιακή ένδειξη
• Φωτιζόμενος μετρητής ΟΗΜ σε 2 κλίμακες
• Ενδεικτική λυχνία για χρυσό και ευγενή μέταλλα
• Απλός χειρισμός και compact κατασκευή
• Ανθεκτικό, αδιάβροχο βαλιτσάκι
• Επιστημονικός μετρητής για αξιόπιστο αποτέλεσμα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Απόρριψη μικρών και επιφανειακών μετάλλων
• 4 γειώσεις εδάφους με 4 καλούμπες καλωδίου 15 μ.
• 2 δοκιμαστικά φορτία ενδεικτικά για χρυσό & σίδηρο
• Ισχύς σήματος εκπομπής 100 Watt
• 12 volt / 7.2Ah εξωτερική μπαταρία και φορτιστής
• Βάθος εντοπισμού 33 μ. για μεγάλα κενά με επέκταση καλωδίου.
• Βάθος εντοπισμού 20 μ. για μεγάλα κενά με στάνταρ καλώδια 15 μ.
• Γεωλογικοί ανιχνευτές με ηλεκτρονικές ενδείξεις – όχι ραβδοσκοπία
• Καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών

Μετακινώντας τις 4 γειώσεις του Accumaster Pro digital σύμφωνα με αυτά τα παραδείγματα,
βρίσκουμε τη θέση των μετάλλων/κενού ελέγχοντας το ψηφιακό μετρητή.
Γενικά ο χρυσός - ασήμι παράγουν μειωμένα ΟΗΜ με τη μπάρα να δείχνει "PRECIOUS METALS".
Για μέτρηση βάθους μετάλλων / κενού ακολουθάμε το παράδειγμα 4.

Παράδειγμα 1:
Μειωμένη ένδειξη 360 Ohm αναλογεί σε χαλκό

Παράδειγμα 2:
300 Ohm για μεγάλο όγκο χρυσού

Παράδειγμα 3:
Βρείτε τη ποιο μειωμένη ένδειξη και μετακινήστε τις γειώσεις προς αυτήν,
μέχρι να επικεντρωθεί ο θησαυρός

Παράδειγμα 4:
Αφού επικεντρωθεί ο στόχος μετρήστε το βάθος μαζεύοντας τις γειώσεις
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