
Wykrywanie przedmiotów z metali żelaznych, w tym szpilek i 
znaczników własności, przewodów pod napięciem, broni, urządzeń i 
innych przedmiotów.
Certyfikat IP68. Wodoodporność przetestowana na głębokościach do 
76 m oraz pełna ochrona przed kurzem, brudem i piaskiem.
Łatwa jednoręczna obsługa dzięki czteroprzyciskowej klawiaturze:

 Przycisk włączania/wyłączania: Włącza lub wyłącza urządzenie.

 Przycisk Zero: Automatycznie kalibruje urządzenie do warunków 

magnetycznych otoczenia.

 Przycisk Gain Up: Zwiększa czułość lokalizacyjną urządzenia.
 Przycisk Gain Down: Zmniejsza czułość lokalizacyjną urządzenia.

 Zawiera miękki futerał z paskami do noszenia i wewnętrzną 
kieszenią na baterie i instrukcję obsługi.

Wytrzymała konstrukcja odpowiednia do warunków terenowych.

Tryb sygnału audio o zmiennym tonie za pomocą głośnika z 
ruchomą cewką, zapewniający lepszą jakość dźwięku.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii z migającym 

wyświetlaczem LCD.

Dzięki możliwości wyboru 2 długości (100cm lub 140cm) zaspokoi 

potrzeby każdego technika.

Wykrywanie zakopanych obiektów z metali żelaznych na 

głębokości do 3m.

Pistolet: 30cm do 60cm

Pocisk 175mm: 120cm do 150cm

Zasuwa wodociągowa: 180cm do 300cm

Dostępna walizka aluminiowa (opcjonalnie).  

7 letnia gwarancja.

MAGNETOMETR ML3S

KLUCZOWE CECHY SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1) Wskaźnik LCD

2) Głośnik

3) Przycisk zerowania

4) Włączanie / Wyłączanie

5) Zwiększanie czułości

6) Zmniejszanie czułości

Wyszukiwanie podwodne i wykrywanie:

Pojazdy podwodne  
Podwodne wraki 

 Niewybuchy i miny
 Rury i kable

Zawiera:
Torba ochronna  
 Instrukcja obsługi 
 Zestaw baterii 9V

Długość całkowita: Krótka wersja (101.6cm) / Długa wersja (139.7cm)

Waga: Krótka wersja (800g) / Długa wersja (1.13kg) z bateriami.

 Stopień ochrony IP68: Wodoodporność przetestowana w wodzie o 
głębokości do 76 m i pełna ochrona przed kurzem, brudem i piaskiem.
Audio: Ton głośnika wzrasta w częstotliwości proporcjonalnie do 
pola magnetycznego.
Wizualnie: Wyświetlacz LCD z wykresem słupkowym wskazującym 
polaryzację i względną siłą sygnału. Gdy kontrolki migają, oznacza to 
również niski poziom naładowania baterii.
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Konstrukcja

Zasilanie: Trzy standardowe 9-woltowe baterie alkaliczne.

Żywotność baterii: W normalnych warunkach około 40 godzin.

Temperatura pracy: -25º do 60º C

Konstrukcja: Zewnętrzna rurka czujnika wykonana z dobrego 

gatunku lotniczego aluminium.

MADE IN USA. Zbudowany i serwisowany w całości w Wisconsin.




