ميد  PRO-FIND 25مبعلومات جيدة عن احجام االهداف ىف البيئات املشوشة بالقاممة ،فمن املمكن ان أعرف
و اقول بسهولة الفرق بني االشارة املحتملة للعملة الجيدة و اهداف القاممة القريبة ‘مبختلف االحجام’.
			
ُمجرب ىف الحقل

تحديد دقيق ُمحكم
بسعة و دقة.
حدد أماكن العمالت و الخواتم و الكنوز و الذهب رُ
 PRO-FIND 25هو جزء أساىس من عدة أدوات بحثك.
•
•
•
•
•

حساسية قابلة للظبط
نظامان للتشغيل
تصميم متني مقاوم للامء
ضوء فالىش LED
خالية من تداخل الكاشفات ()FID

تحديد دقيق ُمحكم
ضوء فالىش LED

ازرار ظبط الحساسية و االنظمة

غطاء للبطارية يغلق باللف

سامعة

زر التشغيل

املميزات

استجابة بالصوت و االهتزاز املتناسبان
من اجل دقة اكرب يُشري  PRO-FIND 25اىل عمق االهداف املدفونة عن طريق استخدام استجابة
بصوت واهتزاز متناسبان ،فكلام يقرتب مجس التحديد الدقيق للهدف تزيد حدة الصوت و
االهتزاز.

منطقة الكشف
دقيق التحديد

منطقة بحث جوانب املجس
ضوء فالىش LED
رؤية االهداف بسهولة عندما يكون التحديد الدقيق ىف ظروف ضوئية ضعيفة و ىف ال ُحفر العميقة.
مزود بة جراب
مزود بة جراب بحزام من اجل حمل مريح للكاشف دقيق التحديد.

حساسية قابلة للظبط
قُم بتضييق املوقع املحدد لالهداف باستخدام خاصية الحساسية القابلة للظبط ل
. PRO-FIND 25التى من املمكن زيادتها لتحديد أماكن االهداف العميقة أو تقليلها لتحديد
أماكن االهداف الصغرية بدقة.

تقنيــــة VLF

نظامــان للتشغيل
اختار من بني نظامني -صوت و اهتزاز او اهتزاز فقط من اجل بحث صامت.

تقنية خالية من تداخل الكاشفات DIF

تصميم متني مقاوم للامء
الطرف السفىل للمجس قابل للغطس.ميكن غسل الكاشف دقيق التحديد بالكامل تحت املاء
الجارى.
حساسية جوانب املجس
يسمح محيط الكشف لجوانب املجس ( 360درجة) بتحديد أماكن االهداف التى تقع ىف جدران
الحفرة..
غلق اوتاماتيىك
للحفاظ عىل عمر البطارية يقوم  PRO-FIND 25بغلق الجهاز بعد  8دقائق من عدم االستعامل.

(الرتدد شديد االنخفاض)  FLVهى تقنية انتقال املوجة الجيبية احادية الرتدد التقليدية .ميتلك
هذا التصميم الفعال مناعة اكرب للضوضاء ملختلف ظروف الرتبة.
يقوم التصميم املتطور ل PRO-FIND 25بازالة االشارات الوهمية و الضوضاء التى ترتبط عادة
بالكاشفات دقيقة التحديد االخرى.تقوم تقنية  DIFبازالة التداخل مع كاشفات املعادن العاملة،
عندما تطُفئ عن طريق فك ارتباط املجال املغناطيىس للملف.
الطول
القطر
الوزن بالبطارية
البطارية
عمر البطارية

 9.3بوصة ( 732مم)
 6.1بوصة ( 41مم) للقاعدة  0.8 ،بوصة ( 20مم ) للمجس
 28.6أوقية ( 5.391جرام)
 9فولط ( 3PPغري متضمنة)
 30ساعة (بطارية قلوية)

الضامن

 24شهر

سمسارك املحىل هو:

تحديد أماكن االهداف

يسمح لك  PRO-FIND 25دقيق التحديد ،بتحديد أماكن
االهداف املدفونة ىف الحفر بدقة ،حيث اليصلح ملف كاشف
املعادن .هذا يؤدى اىل ُحفر اصغر و اقل إخالل بالبيئة و وقت
ارسع الستخراج الهدف.

رشكة ماينالب الدولية املحدودة
أوروبا و الرشق االوسط و افريقيا

T: +353 (0)21 423 2352
F: +353 (0)21 423 2353
E: minelab@minelab.ie

رشكة ماينالب االمريكية
شامل و جنوب و وسط أمريكا

T: +1 630 401 8150
Toll Free: +1 888 949 6522
F: +1 630 401 8180
E: info@minelabamericas.com

رشكة ماينالب الخاصة املحدودة
أسرتاليا و اسيا و أوقياونسيا

T: +61 8 8238 0888
F: +61 8 8238 0890
E: minelab@minelab.com.au

