Marker-Mate Elektronik İşaret Konumlandırıcı

Bilgi,Çözümler,Başarı

UYGULAMALAR:
Marker-Mate, patentli Tempo Omni Marker ve Uni Marker dahil olmak üzere gömülü elektronik işaretleri
konumlandırmak için tasarlanmıştır. Aslında Marker Mate, yedi elektronik marker tipini eş zamanlı
olarak(enerji,su,içilmez su,telefon,gaz,kablo tv,kanalizasyon) tespit özelliği olan bir endüstri standardı belirler.
Marker Mate,herhangi bir işaret tipi veya tarama modu için tüm işaretleri aynı anda ve otomatik olarak
belirleyip konumlandıracaktır.Marker-Mate tarama modu ve onun iğne ucu doğruluğu Omni Markers ve Uni
Markers tarafından işaretlenen gömülü kamu hizmetlerinin konumlandırılmasında zaman kaybını
azaltır.Marker-Mate in gelişmiş iğne ucu özelliği kullanıcıya algı eşiğini ayarlamayı,tarama alanını daraltarak
hassas bir konuma getirmeyi mümkün kılar.Dijital sinyal işlemci teknolojisini kullanan Marker Mate en sofistike
ve mevcut olan en yüksek performanslı konumlandırıcıdır.Aynı zamanda, Marker Mate tüm hava koşullarında
çalışacak şekilde üretilmiştir.Tempo’nun Marker Mate i,Omni Marker ve Uni Marker…kesin çözüm.

ÖZELLİKLER:
-5+ adım derinlik aralığı
-7 farlı tipe kadar işaret belirleme
-Tarama modu aynı anda tüm işaret
tiplerini belirlemeyi sağlar.
-Kullanıcı tarafından ayarlanabilen
algılama eşiği
-Dijital sinyal işlemci doğruluğu
-Geniş,kolay okunabilen ekran
-Çubuk grafik, sayısal ve sesli sinyal
gücü göstergeleri
-Ayarlanabilir ses seviyesi
-Kulaklık çıkışı
-Şarj seviyesi göstergesi
-Düşük pil uyarısı
-Ayarlanabilir zaman aşımı özelliği pil
ömrünü uzatır.(ve kapatılabilir)
-Hava şartlarına dayanıklılık
- Sağlam yapı

Marker-Mate Elektronik İşaret Konumlandırıcı

AYRINTILAR

İ L G İ L İ

Elektriksel:

Ü R Ü N L E R

Omni-Marker Elektronik İşaretçi

12 AA pil
Pil ömrü : 20 saat ortalama

Çevresel:
Çalışma sıcaklığı

-4ÞF ila 122ÞF (-20ÞC ila 50ÞC)

Depolama sıcaklığı

-40ÞF ila 158ÞF (-40ÞC ila 70ÞC)

Hava şartlarına dayanıklı
Fiziksel:
Boy

30.7 in

En

7.8 in

Yükseklik

12.8 in

Ağırlık

4.5 lbs. piller ile

AKSESUARLAR

MODEL Uluslararası Ürün Kodu UPC

Elektronik olarak işaretlemek ve enerji,su,içilmez su,

Kulaklık Seti

361

kanalizasyon,telefon,gaz ve kablo TV gibi yer altı
hizmetlerini konumlandırmak için geliştirilmiş

60778

method sağlar.

Yumuşak taşıma kılıfı

Uni-Marker Elektronik İşaretçi

Metalik olmayan kutu kapaklarını,kuyuları,veya

Tarama Modu:Belirlenen işaretçi tipini
otomatik olarak algılar.

enerji,su,hijyen,kanalizasyon,telefon,gaz ve kablo TV
gibi yer altı hizmetleri için diğer gömülü yapılara
takmak uygundur.

MÜŞTERİ SERVİSİ /
SİPARİŞ BİLGİLERİ
Katalog Numarası
Tanım
UPC
EML100
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