SeekTech TM SR-60 | Bulun

SeekTech ™ SR-60 Hat Dedektörü
Yeraltı elektrik hatlarını hızlı, doğru ve güvenle tespit eder.
• SeekTech™, bulmak istediğiniz hedef hatta en çabuk ve doğru yönlendirme için çok yönlü antenler,
yardım okları ve kolay okunur haritalama ekranı kullanan tek tesisat tespit dedektörüdür.
• SR-60’ı SR-20’den farklı yapan şunlardır:
- Ekstra geniş ekran.
- Yüksek dirençli uygulamalarda tespiti kolaylaştıran yüksek frekanslar (maks. 93 kHz).
SR-60 Dedektörü kullanın:
• Hatların verici kullanarak tespitinde (aktif arama).
• Hatların tespit dedektörü kullanılarak tespitinde (pasif arama).
• Kamerayı (eğer vericisi varsa) bulmak için:
- Tüm SeeSnake Gözlem Kamerası sistemleri
- 33 kHz ve 640 Hz vericileri de bulur.
• Kablo, spiral ya da su jetleri hortumuna bağlı sondaların
bulunmasında (bkz. sayfa 135).

Grafik Ekran
•
•
•
•
•
•

YENİ

Geniş LCD ekran.
Otomatik derinlik okuma.
Otomatik arka ekran aydınlatması.
İhtiyacınız olan tüm bilgiler tek bir ekranda.
Hedefe yaklaşacağınız her doğrultu aynı neticeyi verecektir.
Omniseek: 4kHz altındaki elektrik ve 4-35 kHz arası radyo
frenkanslarını kombine ederek,tek mod ile tespit yapar. Dedektör
en iyi frekans aralığını otomatik olarak seçer.Maksimum 3 farklı
hattı aynı ekranda görebilirsiniz. (Aşağıdaki çoklu arama
(Omniseek) ekranının inceleyiniz.)

Özellikler
• Ağırlık: 1,8 kg.
• Güç kaynağı: 4-C Piller.
• Standart frekanslar:
Sonda: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
Aktif Hat Tespiti: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz ve 33 kHz
Pasif AC Hat Tespiti: Güç - 50 / 60 Hz;
Radyo - 4 - 15 kHz ve 15 - 36 kHz.

93kHz'ye kadar istediğiniz her frekansa
ayarlayabilirsiniz!
Grafik Ekran:
Kat.
No.
30123

SR-60 grafik ekranı tespit etmek istediğiniz hattın kuş bakışı
görüntüsünü verir.
Hedefe yaklaştıkça ekrandaki sayı artar.
Ekrandaki hat, takip edilen hat döndüğünde döner. Ekranda
sağa ya da sola gitmeniz gerektiğini belirten oklar mevcut.

Açıklama
SeekTech™ SR-60 Tesisat Tespit Cihazı (Çanta Dahil)

Yakınlık Sinyali:
Hedefe en yakı n noktada en
büyük değeri gösterir.
Derinlik:
Sürekli gösterilir.

Sol / Sağ Rehber Okları:
Sizi hedef hatta yönlendirir.
Hedef Hat:
Yerini ve
doğrultusunu
gösterir.

Çoklu arama (OmniSeek) modunda ekran: Çoklu hatlara
bakınız (Ekran resmi üç farklı hat gösteriyor)
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