RD312 Metal Kapak Bulucu
RD312 dedektör ile asfalt, beton veya çim yüzey fark etmeksizin yer altında kaybolan vana kutusu
kapakları, tonoz kapakları ve rögar kapaklarının bulunması konusunda basitlik ve güvenilir bir
RD 312 kayıp vana/kapaklarının
tespiti konusunda hızlı çözüm
sağlayarak hem alanda kısa sürede
tespit yapmanızı ve zaman kaybının
önüne geçerek size kazanç
sağlamaktadır.

ÖZELLİKLERİ








İki düğme ile kolayca çalıştırma, ON / RESET ve OFF.
En yüksek performans için otomatik hassasiyet ayarı.
Gelişmiş elektronikler sayesinde tespiti daha az zaman alıcı
hale getirir
Değişken ses tonu ile gömülü nesnenin varlığını gösterir.
Arama başlığının açısı ve yüksekliği tamamen ayarlanabilir.
Su geçirmez arama başlığı sığ suda kullanıma izin verir.
Kolay saklama için hafif, teleskopik tasarım.

PERFORMANS
 RD312 metal dedektörü, aşağıdaki derinliklerde metal kapaklar
bulur:
 4 inç (10 cm) dökme demir kapak 12 inç (30 cm).
 6 inç (15 cm) dökme demir kapak 16 inç (41 cm).
 10 inç (10 cm) plastik kapak, metal plaka 8 inç (20 cm) ile.
 Dökme demir kapak 43 cm (17 inç) x 12 inç (30 cm) 24 inç (61
cm).
 Galvanizli çelik kapak 25 cm (63 cm) x 19 inç (48 cm) 30 inç (76
cm).
 Dökme demir kapak 25 cm (63 cm) x 19 inç (48 cm) 30 inç (76
cm).
 Gömülü metal çöpleri yok sayar.
 Geçen araçlardan etkileşim almaz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün:

Hassas Metal Kapak Bulucu

Parça Numarası:

10/RD312

Ağırlık:

1kg

Ağırlık ( Nakliye ):

2kg

Boyutlar:

78 cm x 25 cm x 10 cm (28 inç x 10 inç x 4 inç)

Boyutlar (Gemi
Yüklemesinde):

79 cm x 26 cm x 14 cm (31 inç x 10,2 inç x 5,5 inç)

Yapı:

Kafa / Muhafaza - mekanik mukavemet için yüksek etkili ABS orta siyah plastik. Kök - 22 mm alüminyum boru. NEMA 3R'ye ve IP54. (1m) beton
üzerine düştüğünde sıkıntı oluşmaz.

Çalışma Modları:

Yeşil düğme - AÇIK / hassasiyet / sıfırlama; Kırmızı düğme - KAPALI.

Konum Aralığı:

Konum aralığının mutlak sınırları tam olarak belirlenemez. Bir kılavuz olarak RD312 gömülü metal kaplamaları aşağıdaki derinliklerde
algılayacaktır:
Rögar kapağı - 53 inç (25 inç); derinlik 30 inç (76 cm).
Valf kutusu - boyut 6 inç (15 cm); derinlik 16 inç (41 cm).
Plastik valf kutusu (yerleştirilebilir) - boyut 4 inç (10 cm); derinlik 8 inç (20 cm).

Çalışma Sıcaklığı Aralığı:

5ºF to + 122ºF (-15ºC to +50ºC)

Ses Göstergesi:

Hoparlörden aralık tonunu değiştirme. En yüksek adım, hedefe göre maksimum yanıtı belirtir.
İsteğe bağlı kulaklıkların kullanılması, hava koşullarına dayanıklı hoparlörü devre dışı bırakır. Ses pili “OK” göstergesi.

Kazanç Kontrolü:

Açıldığında maksimum, operatör tarafından azaltılabilir. Otomatik Kazanç Sıfırlama özelliği.

Piller:

1 x 6LR61 9V Alkalin. 30 saat ömür, 20 ° C sürekli kullanımda nominal.
Şarj edilebilir seçenek (bilgi mevcut).

Diğer:

Seçenekler - Yaz Kulaklıkları, Kış Kulaklıkları, Yastıklı Naylon Taşıma Çantası.
Kalite Kontrol - BS EN ISO 9001 2008.
EMC - CE, Avrupa EMC Direktifi 2004/108 / EC ile uyumludur.
Garanti - 12 ay

