Брус Кандигийн санаачилсан цоо шинэ технологийг ашиглан
алт илрүүлэх үйл ажиллагаанд асар том дэвшил гарлаа...
“Энэ хувьсгал хийсэн шинэ ZVT технологи гүнд байгаа
том цул алтыг илрүүлэн ямар ч гүнд алт олоход GPX
илрүүлэгчээс хавьгүй илүү юм. GPZ 7000 загвар алтны
орд газрыг дахин нээх болно”.
Брус Канди, GPZ загварын зохион бүтээгч

Бид хүмүүст аз авчирдаг
www.facebook.com/MinelabMetalDetectors • www.twitter.com/minelab
www.youtube.com/user/MinelabDetecting • www.linkedin.com/company/minelab

Илрүүлэх функцууд
Хайх горим

Алтны горим - Их олдвор, Ерөнхий, Илүү гүн
Хөрсний төрөл - Энгийн, Хэцүү, Бэрх

Дуу чимээг намсгагч

Авто болон гар (256 сувагтай)

Мэдрэх чадвар

Түвшин (1-20)

Дууны хүч

Цар (1-20) Хязгаар (1-20)

Босго түвшин

Түвшин (1-50) Хөг

Дууг жигдрүүлэх

Унтраах, нам, өндөр

Хайлтын тэнцвэр

Автомат болон гар (Хурдан мэдрэх товч)

Байршил тодорхойлох функц

- Жонатан Портер, Австрали улс

“GPZ 7000 загвар шинэ болон хуучин газраас
улам их алт илрүүлэх нь дамжиггүй. Тохиргооны
энгийн цэс бидэнд өндөр сэтгэгдэл төрүүлсэн
бөгөөд энэ жижиг алтыг олсон. Дахин олохыг тэсэн ядан
хүлээж байна!Minelab сайн байна!”
- С Ниати, Зимбабве улс

10x10, 20x20, 100x100 (нэг нүдэнд метр / ярд)

GeoStore

100 FindPoints, 100 Waypoints, 10 GeoHunts

GPS хөдөлгүүр

u-blox Neo-7 (56 суваг, SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS)

Техникийн үзүүлэлт
Таваг (GPZ 14)

Хамгаалалтын хавтантай 14" x 13" Super‑D таваг (1 м / 3 фийт хүртэлх гүн
усны хамгаалалттай)

Зай

Li-Ion цэнэглэдэг зай (7.2 В ТГ, 68Wh)

Аудио гаралт

6.3 мм (¼") усны хамгаалалтгүй залгуур, Wi‑Stream утасгүй дохио дамжуулах
чадвартай

Чихэвч

KOSS UR 30 100 Ом 6.3 мм залгууртай (¼-инч) (усны хамгаалалтгүй)

Утасгүй аудио

WM 12 модуль (14 суваг) Нэг эсвэл нэжгээд WM 12 модуль залгах
боломжтой

Дэлгэц

Өнгөт ШТД (320 x 240 пиксель)
3.32 кг (7.32 фунт) (GPZ 14 таваг, хамгаалалтын хавтан, 72Wh зайг
оролцуулан)
Хураасан үед: 1170 мм (46.1") хэвтүүлж, багласан байрлал: 1304 мм (51.3")
Сунгасан үед: 1526 мм (60.1") хэвтүүлж, багласан байрлал: 1651 мм (65.0")

Илрүүлэгчийн жин
Илрүүлэгчийн урт
Бэхэлгээ

PRO‑SWING 45, нэмэлт J‑тулгуур, хөндлөвч GA 10 чиглүүлэх тулгуур

Бусад

Minelab Electronics ХХК.
(Австрали, Хятад, Энэтхэг, Ази, Номхон далай)

118 Хэйуордын өргөн чөлөө,
Toрензвил хот, Аделаид хот,
Өмнөд Австрали 5031
Австрали улс
Утас: +61 (0) 8 8238 0888
Имэйл: minelab@minelab.com.au

Үндсэн технологи

ZVT, Super-D, GPSi, Wi-Stream, W8

Компьютертэй
холбоно

XChange 2 компьютерын програмд зориулсан USB интерфейс

XChange 2

CD-нд програм бий (Windows XP, Vista, 7, 8 тохирно)

Minelab International ХХК.

GPZ 7000, WM 12 XChange 2 програмаар шинэчлэх боломжтой (интернетийн
холболттой байх)
Хуудсыг гүйлгэх (6 илрүүлэх хуудас, 5 газрын зургийн хуудас) өөрөөсөө
чиглүүлэх дараалалтай

(Европ, Орос, Их Британи)

Програмын шинэчлэл
Илрүүлэгчийн цэс
Хэрэглэгчийн
интерфейсийн хэл

Товч заавар, хээрийн заавар
Ашиглах гарын авлага (CD), XChange 2 програмын заавар (CD)

Баримт бичиг

Жинхэнэ бүтээгдэхүүн худалдаж аваарай
Таны илрүүлэгч жинхэнэ эсэхийг шалгахын тулд GPZ 7000 загварын
хамгаалалтын шошгыг ашиглаж болно. Зөвхөн MINELAB компанийн
илрүүлэгч бодит үр дүнг авчирна!

GPZ 7000 илрүүлэгчээ онлайнаар verify.minelab.com вэбсайтад шалгана уу

айгаль орч
•Б

гийн иргэд
ут

хайгуул • Н
эл

“GPZ 7000 загвар алт үйлдвэрлэдэггүй боловч
заримдаа үйлдвэрлэж чадах юм шиг санагддаг.
Бид алтыг аажмаар, бага багаар олж эхэлсэн
бөгөөд ажил дуусахад нийт 30 грамм болсон байв.
Хамгийн том цул алт 12 грамм жинтэй байсан бөгөөд
17 инчийн гүнд байсан!"

Томруулах түвшин

Эр

- Ж Moёо, Зимбабве улс

ГМС (градус, минут, секунд), ГМ (градус, минут)

ин

“GPX 5000 болон SDC 2300 загварын илрүүлэгчийг
ажиллуулж дадсан бид GPZ 7000 загварыг
ашиглаж, 20 гаруй cм-ийн гүнд энэ цул алтыг
олсондоо гайхсан. Илрүүлэгчийн өгсөн дохио чанга бөгөөд
тод сонсогдсон... Бид Minelab компани металл илрүүлэх
технологийг тэргүүлж байгаад баяртай байна”.

GPS солбицол

* Ердийн орчинд GPX 5000 загварын илрүүлэх дундаж чадвартай
харьцуулахад. Илрүүлэх бодит чадвар тухайн үеийн нөхцөлөөс шалтгаална.
Minelab®, GPZ 7000®, ZVT™, Super-D™, Wi‑Stream™, GPSi™, FindPoint®,
GeoHunt™, GeoTrail™, XChange Your Detecting Connection™, PRO-SWING 45
W8 ®, W8™ бол Minelab Electronics компанийн барааны тэмдэг мөн. Google
Maps бол Google компанийн барааны тэмдэг мөн. u-blox бол u-blox Holding AG
компанийн барааны тэмдэг мөн.
Бүтээгдэхүүний мэдээлэл хэвлэх үед үнэн зөв байсан болно. Minelab компани
хэдийд ч мэдээллийг өөрчлөх эрхтэй.

Металл илрүүлэх дэлхийн шилдэг технологи

207-р өрөө, Харбор пойнт бизнесийн
парк Жижиг арал, Корк гүнлэг
Ирланд улс
Утас: +353 (0) 21 423 2352
Имэйл: minelab@minelab.ie
Minelab MEA General Trading ХХК
(Ойрх Дорнод, Африк)

S-1 байр, Хумайд Султаны байшин,
Aл Mурар, Дейра,
Шуудангийн хайрцаг 6934,
Дубай хот, АНЭУ
Утас: +971 4 2549995
Имэйл: minelab@minelab.ae

Minelab Americas Инк.
(Мексик, Хойд, Төв болон Өмнөд Америк)

1938 Их сургуулийн гудамж, A байр
Лайл хот, Иллинойс муж улс. 60532
АНУ
Утас: +1 888 949 6522
Имэйл: info@minelabamericas.com

БОЛОВСРОНГУЙ ИЛРҮҮЛЭХ ЧА ДВАР

GPZ7000

SDC 2300

GPX цуврал

GPX 5000
баримжаа
+10%
+20%

30%

Илрүүлж эхэл!

GPX 5000
15" X 12"
ТАВАГÈ

ХҮРТЭЛ

+30%

40%

40%

ХҮРТЭЛ

+40%

Газрын зураг

GPZ7000

Хурдан ажиллуулах

SDC 2300

Асаах

-10%

GPX цуврал

Илрүүлэгчдээ чихэвч залгахгүйгээр илрүүлэх
боломжтой. WM 12 утасгүй модультой учир та
өөрийнх нь чанга яригч, дагалдах чихэвч эсвэл
өөрийнхөө дуртай чихэвчийг ашиглах боломжтой.
Багаар ажиллаж, "алтны" тэр чухал дууг хурдан
илрүүлэхийн тулд аудиогоо бусадтай солилцоорой.

Та байгаа байршлаа харж, илрүүлэх зуураа алт
олсон газраа тэмдэглээрэй. Өөртөө GPS-тэй
тул та их талбайг хурдан самнаж, нэг ширхэг ч
цул алтыг анзаарахгүй өнгөрөхгүй! Google Maps
ашиглан өгөгдлийг XChange 2 програмд хадгалах
замаар ‘их алттай’ газрыг тэмдэглээрэй.

ИЛРҮҮЛЭХ, БАЙРШИЛ ТОДОРХОЙЛОХ функцэд
зориулсан хуудасны ухаалаг залуур, тохиргоог шууд
харуулсан дүрстэй тул та маш хурдан мэргэжилтэн
болно! GPZ 7000 загварыг бүрэн өөртөө тохируулж
өөрчлөх боломжтой бөгөөд хялбархан тохируулах
боломжтой олон функцтэй.

GPZ7000

 GPZ 7000 загварын илрүүлэгч зөвхөн цаг агаарын тааламжгүй нөхцөлд
‡
тэсвэртэй. GPZ 14 таваг 1 м (3 фийт)‡ хүртэл гүн усанд бүрэн тэсвэртэй.
WM 12 бол ус нэвтрүүлдэг бөгөөд цаг агаарын тааламжгүй нөхцөлд
тэсвэргүй.

Утасгүй аудионы эрх чөлөө

-20%

Цэстэй ажиллахад хялбар энгийн

SDC 2300

GPZ 14 тавагт усанд тэсвэртэй бөгөөд 1 м (3 фийт) гүн
усанд ажиллуулах боломжтой. Та санаа зовохгүйгээр
гол горхи, эрэг хавиар илрүүлэх боломжтой! GPZ 7000
загварын ус нэвтрүүлдэггүй дизайн нь танд бороотой
эсвэл нойтон нөхцөлд илрүүлэх боломжийг олгоно.

GPX цуврал

GPS байршил тодорхойлох,
компьютерээр газрын зураг
дээр тэмдэглэх

1 м (3 фийт)‡ хүртэл гүн усанд
тэсвэртэй таваг

АЛТ ИЛРҮҮЛЭХ ХАМГИЙН ӨНДӨР ЧАДВАР - Илрүүлэгчийн харьцуулалт
Маш гүнд, хамгийн их мэдрэх чадвартай тул GPZ 7000 загвар SDC 2300, GPX цувралын
аль алинаас нь илүү хүчин чадалтай

ГҮН 

ИЛРҮҮЛЭХ ГОЙД ЧА ДВАР

ХҮРТЭЛ

Илрүүлэх

Газрын зураг

Илрүүлэх
АЛТНЫ

Сайтар илрүүлэх

Дэлгэц
Харах

Тохиргоо

GeoStore

Тохиргоо
Хэрэглэгчийн товч

GeoData үүсгэх

Шинээр тохируулах

Жижиг цул алтны өгөх дохио

ХЭМЖЭЭ

(Ихэвчлэн≤1 грамм)

Дунд зэргийн цул алтны өгөх дохио

* Ердийн орчинд GPX 5000 загварын илрүүлэх дундаж чадвартай
харьцуулахад. Илрүүлэх бодит чадвар тухайн үеийн нөхцөлөөс
шалтгаална.
Энэ зурагт харуулсан мэдээлэл нь шинэ илрүүлэгчдийн харьцуулалт
бөгөөд зөвхөн ялгааг харуулах зорилготойгоос гадна 11" Monoloop
тавагтай GPX 5000, 8" Monoloop тавагтай SDC 2300, GPZ 14 Super-D
тавагтай GPZ 7000 загварыг тус тус ашиглан Minelab компанийн хийсэн
лабораторийн хэмжилт, хээрийн туршилтын үр дүнд үндэслэсэн болно.
Бусад илрүүлэгчийг харьцуулах зорилгоор 11" Monoloop тавагтай
GPX 5000 загварын нэрлэсэн илрүүлэх чадварыг суурь үзүүлэлт болгон
ашигласан. Арай том, харьцуулах боломжтой тоноглол болох 15" x 12"
Monoloop тавагтай GPX 5000 загварын арай том цул алтыг илрүүлэх
чадварыг мөн харууллаа. GPZ 14 тавагтай GPZ 7000 загвар арай том

(Ихэвчлэн 5-30 грамм)

Том цул алтны өгөх дохио
(Ихэвчлэн≤100 грамм)

тавагтай GPX 5000 загвараас жижиг, дунд хэмжээтэй цул алтыг илүү сайн
илрүүлэх болохыг анхаарна уу.
Энэ зурагт харуулсан үр дүн нь ердийн алтны орд газарт энд харуулсан
янз бүрийн жинтэй алт илрүүлэх зорилгоор гурван алт илрүүлэгчийг
харьцангуй байдлаар, бодитой харьцуулсан болохыг анхаарна уу.
Гурван илрүүлэгчийн илрүүлэх чадвар тухайн нөхцөл байдлаас хамааран
өөр өөр байх тул Minelab компани энд харуулсан илрүүлэх чадварт хүрнэ
гэсэн баталгаа амлалт өгөхгүй. Илрүүлэгчийн илрүүлэх чадварт нөлөөлөх
холбогдох хүчин зүйлсэд илрүүлэгчийн тохиргоо, тавгийн хэмжээ болон
хийц, хөрсний төрөл, эрдэсжилтийн түвшин болон төрөл, цахилгаан
соронзон саад, цул алтны хэмжээ, хэлбэр, бүрэлдэхүүн, операторын ур
чадварын түвшин багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.

АЛТ ИЛРҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ХЯЛБАРЧЛАХ - Алтны үндсэн тохиргоо
Та АЛТНЫ ГОРИМ, ХӨРСНИЙ ТӨРЛИЙГ өөрийн илрүүлэх нөхцөлд
тохируулахад л хангалттай.
Алтны
горим

Онцгой гүн алт илрүүлнэ
Тэгэхээр та хэр гүнд ажиллах
боломжтой вэ? GPX цувралаас
40%* хүртэл илүү гүн. Хувьсгал
хийсэн шинэ ZVT технологийн
ачаар алтны хуучин орд газар
дахин шинэ боллоо. Minelab
компани урьд өмнөхөөс илүү гүнд
ажиллах боломж бүрдүүллээ!
* Ердийн орчинд GPX 5000 загварын
илрүүлэх дундаж чадвартай харьцуулахад.
Илрүүлэх бодит чадвар тухайн үеийн
нөхцөлөөс шалтгаална

Нарийвчлалтай хөрсний
тэнцвэр
Ихэнх илрүүлэгч ажиллахад
бэрхшээлтэй байдаг "хэцүү" хөрсөнд
алт ихээр нуугдаж байдаг. GPZ 7000
нарийн "тэнцвэржүүлж", хамгийн
хүнд хэцүү хөрсний нөхцөлд ч гэсэн
автоматаар хялбар "мөрддөг".

Алтыг дээд зэргээр мэдрэх
чадвар
Super‑D тавгаар GPZ 7000 загварын
гайхамшигтай мэдрэх чадвар ажлын
талбайд танд бүрэн давуу тал олгоно.
Бусдын анзааралгүй орхисон грамм
хүрэхгүй жижиг алтнаас эхлээд "хувь
заяаг өөрчилсөн" том алт олоорой!

Дуу чимээг илүү сайн дарна
GPZ 7000 загварын дуу чимээг онцгой дарах
чадвар улам тогтвортой, чимээгүй илрүүлэх
боломж олгоно. Дуу чимээг дарах 256 сувагтай
тул GPZ 7000 агаар мандлын дуу чимээг бага
мэдэрнэ. Дуу чимээний саад бус алтыг мэдэрч
сонсоорой!

Хөрсний
төрөл
Их олдвол (өгөгдмөл тохиргоо)

Энгийн

(Ихэвчлэн ≤ 0,1-50 грамм) Энэ горим
жижгээс дунд зэргийн хэмжээтэй алт
олохдоо гойд сайн. Том хэмжээтэй цул
алт хайж олоход мөн маш сайн ажиллана
Хөрсний дээд үед ажиллахаар энэ маш
мэдрэмжтэй горимоор эхлээрэй.

Эрдэсжилтийн түвшин багатай хөрсний
хувьд энэ горим объектын өгөх дохиог
сайжруулна. Хэрэв илрүүлэгч газар
дээгүүр их дуу чимээтэй байвал
Хэцүү горимд шилжүүлээрэй Энэ
нь гүнд нуугдсан алтыг хайж олоход
гайхамшигтай тохирсон горим юм.

Ерөнхий

Хэцүү

(Ихэвчлэн 5-50 грамм) илүү гүнд, мэдрэх
чадварыг хэт их золиослохгүйгээр жижиг,
том цул алт аль алийг нь хайдаг тал
бүрийн авьяастай горим. Их олдворын
горимд хэсэг газрыг самнасны дараа энэ
горимыг ашиглаарай

Илүү гүн
(Ихэвчлэн ≥50 грамм) Маш том, гүнд
байгаа объектыг илрүүлэхэд зориулсан
тусгай горим Энэ горим бүх горимоос
илүү гүн рүү зүтгэж, GPX загварын
илрүүлэгчдээс 40%* хүртэл илүү гүнд
алт илрүүлэх үйл явцыг ШИНЭ ШАТАНД
гаргана.

Алтны орд газар ихэвчлэн маш их
эрдэсжсэн хөрстэй байдаг. Энэ горим
эдгээр нөхцөлд саадгүй ажиллаж, объект
байгаа цэгийг далдалсан хуурамч дохиог
бууруулдаг олон талбайд илрүүлэх
боломжийг олгоно.

Бэрх

Зарим талбайд эрдэсжилтийн түвшин
хэт өндөр байдаг. Энэ төрлийн хөрс,
Их олдворын горимтой хосолбол өмнө
нь илрүүлэх боломжгүй байсан газраас
алт олж авахын тулд саад бэрхшээлтэй
нөхцөлд илрүүлэх боломж олгодог.

