...مع تقنية  SETAالجديدة

مزيد من التطور على درب الريادة

جهاز  GPX-4500هو كا�شف الذهب فائق االداء
مع خ�صائ�ص ا�ضافية تجعله اكثر تنوعا من اي
وقت م�ضى.

تقنية  SETAالجديدة ،تقنية اكثر هدوءا واكثر مقاومة للت�شوي�ش.
وهي تتميز بهدوء �أكثر في الت�شغيل ،و�إ�شارات ر�صد �أكثر ارتفاعا ،وتمييز مح�سن،
ومزيد من التنوع ،مما يجعل جهاز  GPX-4500هو كا�شف الذهب الأكثر تميزا.

�شرح تقنية SETA
يتيح جهاز � GPX-4500ستة توقيتات ب�شكل �إجمالي لمواءمة ظروف التنقيب المختلفة.
ومع خيارات التوقيتات الوفيرة والمتنوعة المدمجة في الجهاز � GPX-4500أ�صبح من
غير الممكن االعتماد على مواءمة واحدة ،ولذلك ظهرت مواءمة التوقيتات الإلكترونية
الذكية �أو نظام .SETA
تقوم تقنية  SETAب�ضبط مواءمة دقيقة لكل خيار توقيت ب�شكل �أوتوماتيكي .وفي كل
توقيت يتم تقليل ال�ضو�ضاء الناجمة عن الت�شوي�ش المغناطي�سي ،وي�صبح الحد الفا�صل
�أكثر ثباتا ،ويتم تقليل الإ�شارات المنبعثة من ال�صخور �شديدة المغناطي�سية ب�شكل كبير.
تتيح تقنية  SETAلكل توقيت �أن يعمل ب�شكل م�ستقل وب�صورة �أكثر ت�أثيرا ،وبذلك ت�صبح
قطع الذهب العميقة وال�صغيرة (التي ي�صعب اال�ستماع �إلى �إ�شارتها) �أكثر و�ضوحا.
ثبات التوقيتات
قبل ا�ستخدام
تقنية SETA

«تجربة جهاز  GPX-4500تفتح
عينيك بحق على ما لم تكن تراه،
حتى في �أ�سو�أ �أنواع التربة المليئة
ب�أحجار الحديد .فالتوقيت المح�سن
الجديد �صنع فارقا حقيقيا ،ف�ضو�ضاء
التربة �أ�صبحت غير موجودة ب�شكل
افترا�ضي ،و�أ�صبح الجهاز فائق
الح�سا�سية ،لي�سبر الأغوار العميقة.
و�أ�صبحت طريقة البحث للتربة الغنية
بالنفايات تمثل تطورا كبيرا ،لأنها
�سهلت ا�ستبعاد النفايات الحديدية.
ومن الخ�صائ�ص الأخرى الجديدة
التي �أعجبتني «المثبت» ،فهو يتيح لي
�ضبط الإ�شارة ال�صوتية بالنعومة التي
�أريدها.
لي�س لدي �أية مالحظات �سلبية� ،إنه
جهاز رائع».
مجرب ميداني لأجهزةMinelab

معادلة
ال�ضو�ضاء
الديناميكية

التوقيتات متوائمة
تماما بعد ا�ستخدام
تقنية المعالجة
SETA

اعثر على الذهب على �أعماق �أكبر في كافة �أنواع الأرا�ضي...

خ�صائ�ص الجهاز GPX-4500
•

التوقيتات الجديدة� .أ�ضافت  Minelabتوقيتين جديدين للأربعة توقيتات الموجودة في
الموديل ال�سابق ،وهي المح�سن والحاد .فالتوقيت المح�سن هو خا�صية هائلة م�شابهة
للتوقيت الح�سا�س الناعم ،مع تح�سين طر�أ على العمق وا�ستجابة الإ�شارة للأهداف
ال�صغيرة والكبيرة� .أما التوقيت الحاد فهو �أف�ضل �أو�ضاع ال�ضبط لأنواع التربة ذات
الم�ستويات الدنيا من المعادن ،كما يمكن �أي�ضا �أن ي�ستخدم في التحديد الدقيق للأماكن.
تنقيب �سهل مع طرق بحث �سابقة البرمجة .وبالإ�ضافة �إلى طرق البحث العام والعميق
تتوافر طرق البحث الآتية :غني بالمعادن ،غني بالنفايات ،الرقعة واالختبار .A
يمكن تعديل و�إعادة ت�سمية طرق البحث ال�ستة عن طريق �أو�ضاع ال�ضبط المف�ضلة.
�إيقاف خا�صية  GBلأنواع التربة المحايدة� .أثناء البحث في �أنواع التربة غير المعدنية
يمكن �إيقاف خا�صية الموازنة الأر�ضية بغر�ض زيادة العمق .يعتبر و�ضع ال�ضبط هذا
الأكثر �شيوعا للباحثين عن الكنوز والتذكارات في التربة الطينية والرملية.

•

�ضوء الخلفية :مدة زمنية قابلة لل�ضبط للحفاظ على العمر االفترا�ضي للبطارية.
المثبت :تعتبر هذه الوظيفة بمثابة موالف دقيق يتيح للم�ستخدم التحكم
الكامل في ثبات الحد الفا�صل .بعد �ضبط جميع الوظائف الأخرى يتيح
المثبت ال�ضبط الدقيق لحد فا�صل �أكثر نعومة ،كما يتيح القدرة على
اال�ستماع والإن�صات �إلى �أ�ضعف الإ�شارات ال�صوتية.
�شدة �صوت الهدف :يتيح زيادة قوة �إ�شارات الهدف الخافتة.
يعتبر هذا مفيدا في ظروف الرياح ال�شديدة� ،أو ل�ضبط �شدة ال�صوت عند
ا�ستخدام �سماعات خارجية.
تمييز مح�سن :يتيح الو�صول �إلى �أنواع التربة المليئة بالنفايات ،والتي
كان ي�صعب التنقيب فيها فيما م�ضى.

•

•

•

•

•

•

م�ضخم ال�صوت المدمج :بطارية �أيونات الليثيوم
ذات الت�صميم الجديد ،بها م�ضخم �صوت يعمل على
تعزيز �إ�شارات الهدف .يعمل ت�صميم م�ضخم ال�صوت
واالجزاء المكونة له ذات التقنية العالية و القليلة
ال�ضو�ضاء على �ضمان و�ضوح ا�ستجابة الإ�شارة.

تميز مح�سن وزيادة...

موا�صفات الجهاز :GPX-4500
الحد الأق�صى
الحد الأدنى
مت�ضمنا ملف  11بو�صة

الطول
		
الوزن
(با�ستثناء البطارية والملحقات)
		
ڤلطية مزدوجة )(DVT
التقنية
ا�ست�شعار متعدد الفترات )(MPS
		
تقنية ( SETAمواءمة التوقيتات الإلكترونية الذكية)
		
حث نب�ضي مزدوج الم�ستوى
الإر�سال
كا�شف حركة
نظام البحث
مقب�س  1/4بو�صة
�سماعات الر�أ�س	
�سل�سلة GP
الملف (قيا�سي)
البطارية 	�أيونات ليثيوم
وزن (البطارية)
		
حتى � 12ساعة
زمن الت�شغيل

 1300مم ( 51.2بو�صة)
 1100مم ( 43.3بو�صة)
 2400جم ( 5.3رطل)

 ،Koss� 100أوم
الملف  ،Double-D11 بو�صة
� 9.2أمبير �ساعة 7.4 ،ڤلط
 780جم ( 1.7رطل)

الوظائف وعنا�صر التحكم:
تحكم عن طريق لفة واحدة
مخ�ص�ص/عام/عميق
غني بالمعادن/مليء بالنفايات/
الرقعة/االختبار A
مطف�أ8 - 1 ،

�ضبط الحد الفا�صل
طرق البحث
الطرق المخ�ص�صة
		
�ضوء الخلفية
20 - 1
�شدة �صوت الهدف
مح�سن/عادي/خا�ص
التربة/التوقيتات
ملح خ�شن/ح�سا�سية زائدة
التوقيتات الخا�صة
حامل بطارية متطور -
الح�سا�سية ال�سل�سة/حاد
		
ثابت/تعقب
الموازنة الأر�ضية
�أ�شرطة �أكثر �سمكا وحزام
بطيء/متو�سط�/سريع
مبطن مقوى ،لتح�سين التدعيم �سرعة موازنة الأر�ضية
ولراحة �أكثر عند االرتداء.
عام/خا�ص�/إيقاف خا�صية GB
نوع الموازنة الأر�ضية
موائمة )�	 (E.M.أوتوماتيكية (الزر االن�ضغاطي)
غطاء حماية معدل -
255 - 0
الموائمة اليدوية
يتيح قابلية كاملة ل�ضبط
20 - 1
حد �شدة ال�صوت
�صندوق التحكم ،لتح�سين
100 - 1
النغمة ال�صوتية
الموازنة عند ا�ستخدام ملفات
�أكبر �أو �أ�صغر.
20 - 1
ذروة الإ�شارة
كابل كهرباء للخدمة ال�شاقة  -ا�ستبعاد الحديد 	�إيقاف (جميع المعادن)10 - 1 ،
هادئ/عادي/عميق/معزز
نوع ال�صوت
كابل كهرباء �أطول بغالف
15 - 1
خارجي �سميك وقواب�س بغطاء ح�سا�سية اال�ستقبال
بطيء جدا/بطيء/متو�سط�/سريع
الحركة
م�صبوب ،م�صمم خ�صي�صا
اعتيادية/معكو�سة
اال�ستجابة
للتعامل مع الظروف ال�صعبة
20 - 1
المثبت
لحقول الذهب.

وكيلك المحلي هو:

Minelab International Ltd.
Unit 207, Harbour Point Business Park
Little Island

مقاطعة كورك� ،أيرلندا

البريد الإلكترونيminelab@minelab.ie :
هاتف+353 (0)21 4232352 :

