Universalus lokatorius AML TM
Universalus lokatorius AML TM skirtas žeme esančių objektų paieškai.
Universalaus lokatoriaus AML TM privalumai:
•
•
•
•

Naudojant ultra aukštą dažnį aptinkami plastikiniai (PE, PVC, PP ir kiti), metaliniai, keramikiniai,
mediniai, stikloplasčio vamzdžiai, kabeliai, optiniai kabeliai ir kt.
Nereikia papildomų siųstuvų ir imtuvų (viskas yra viename lokatoriuje).
Nustatomas objekto, esančio po žeme, gylis.
Lengvas, patogus darbui.

Universalus lokatorius AML TM yra inovatyviausias paieškos instrumentas, pakeisiantis Jūsų požiūrį į
požeminių objektų paiešką. Lokatoriuje naudojama patentuota paieškos technologija, kurią sukūrė NASA
mokslininkai Mėnulio paviršiaus zondavimui. Šią technologiją gamintojas pritaikė kuriant naujos kartos
universalius lokatorius. Pirmą kartą panaudotas ultra aukštas dažnis (2,45GHz), kuris aptinka bet kokį
požeminį objektą. Lokatorius aptinka po žeme esančius objektus iš skirtingų medžiagų: plastiko, medienos,
metalo, keramikos, betono, taip pat elektros ir optinius kabelius. Šiuos objektus AML TM lokatorius aptinka
molingame, sausame, šlapiame grunte, po sniegu, stovinčiame vandenyje nenaudojant papildomų siųstuvų,
imtuvų, kabelių, pajungimų ir t.t. ko negali GEO lokatoriai. Naudojant AML TM lokatorių galima nustatyti
objektų, esančių po žeme, gylį.

Patentuota technologija, pagamintas JAV:

Gamintojo suteikiama 3 metų garantija.
Gaminami du lokatorių AML modeliai: AML +TM ir AML ProTM:

AML +TM

AML ProTM

AML +TM lokatorius turi 9 jautrumo nustatymo lygius ir LED šviesos indikatorius.
AML ProTM lokatorius turi 32 skaitmeninius jautrumo nustatymo lygius, GPS funkciją ir kampinį matuoklį
tiksliam gylio nustatymui. LCD ekrane matoma tiksli ieškomo objekto padėtis ir gylis po žeme.
Prie lokatorių galima prijungti ausines ir USB jungtį. USB jungtis naudojama duomenų perdavimui,
programinės įrangos atnaujinimui, lokatoriaus diagnostikai ir kalibravimui. Lokatorius komplektuojamas su
ausinėmis ir standartinėmis 9V baterijomis.

Universalus lokatorius AML TM
Lokatoriaus komplektą sudaro:
•
•
•
•
•
•

AML lokatorius.
Standartinių baterijų komplektas.
Tvirtas, sandarus transportavimo lagaminas.
Vartotojo instrukcija.
Mokomasis filmas.
KOSS ausinės.

Techniniai duomenys:
Darbinis dažnis
Kairė/dešinė valdymas
Ekranas
Baterijų komplektas
Standartinis
Li-Ion
Darbo aplinkos temperatūra
Matmenys, cm
AML+TM
AML ProTM
Svoris, kg
AML+TM
AML ProTM
Transportavimo lagamino matmenys, cm
Sukomplektuoto
transportavimo
lagamino svoris, kg

2,45 GHz
garsinis ir vaizdinis
LCD ekranas (tik AML PROTM)
3 vnt 9V baterijos (budėjimo rėžimu - 40 val., darbo rėžimu – 7 val.)
Pakraunamos Li-Ion baterijos (darbo rėžimu – ne mažiau 25 val.)
nuo -17 oC iki +47 oC.
(L) 35,6 x (B) 15,2 x (H) 27,9
(L) 35,6 x (B) 15,2 x (H) 33,0
0,90
1,13
48,3 x 38,1 x 20,3
6,4

Apie lokatoriaus eksploatavimą daugiau informacijos rasite internete:
https://www.youtube.com/user/SSILocators
https://www.youtube.com/watch?v=QeAzSm5Lqb8
https://www.youtube.com/watch?v=wIAZUiYCfsI
https://www.youtube.com/watch?v=FUX8mBIScHA
https://www.youtube.com/watch?v=Gfb9krWlf2s
https://www.youtube.com/watch?v=DevZ40NCB1w
https://www.youtube.com/watch?v=_msJSY43-zc

