EXP 5000
السلسلة الستقبلية ® eXp 5000
مع نظارات الفيديو ،وعدة مسابر  gps ,وجدول حي مع العدة الشاملة

لصيادي الكنز.

 eXp 5000آله قياس الحدث تقنية وطورت بشكل خاص للستعمال

الترف .من خلل نظارات الفيديو يكنك مشاهدة الجسام الدفونة مثل

الصناديق ،أنابيب ،معادن وأيضا تاويف وغرف خطية تت السطح تصبح

مرئية فورا .بشكل أكب أكثر نظارات الفيديو مسنة للبحث أثناء اللSيل
ويمي أيضا ضد إقلق نور الشمس ف يوم.
 eXp 5000يتضمن وحدة سيطرة قابلة للفصل بسهولة وبشريط حل
الذي يعل المر أكثر سهولة للستعمال ف الناطق الختلفة .بأجهزته

الضغوطة ،الداة سهلة أيضا للمعالة ف الراضي الت تكون صعبة للدخول.
يسمح الهاز بالقياس إل عمق يصل إل  25م .كل Sالبيانات السجلة

مصنعة فورا من خلل الوحدة التكاملة وتصبح مرئية من خلل نظارات
الفيديو .إن Sكمية القاييس التملة الدودة غي مددة ووحيدة تقريبا أمكانية
الزن  64ميغابايت .كل Sالبيانات الدروسة المعة يكن أن تول بعد ذلك

إل جهاز الكمبيوتر لتحليل النتائج بشكل مترف ف برامج  .3Dإن تاريخ

ووقت التمثيل التخطيطي متوفر آليا ويكن أن يكيفا بشكل منفرد إل منطقة
التوقيت الفعلية.

ييل مستلم جي ب إس التكامل كل Sمقياس مسجل إل منطقته الدروسة
اللئمة .نظام جي ب إس يكن أيضا أن يستعمل للبار إل أي نظراء تب.
اللحقات الختيارية التخصصة:
باللوامس الختلفة eXp 5000 ،يكن أن يسن على الغراض الاصة:

 لمس جي ب آر ) 25سنتيمتر 50 ،سنتيمتر 75 ،سنتيمتر 100 ،سنتيمتر( -لمس للتمييز العدن

 -لمس لكشف التجويف والنفاق

 مسس متاز لسح درجة الوضوح العالية الرضي -مرسل ف إل إف ) 4قطع(

مرسل ف إل إف

أي منطقة كبية يكن أن تسح بوضع الـ  4مرسل ف إل إف على الرض .البحث للجسام العدنية ستحسن.
الواصفات التقنية:
 تهيز كهربائي 12 :فولت -وزن :حوال كيلوغرام

 57.800 -إندفاع بالثSانية

 ذاكرة عاملة 64 :ميغابايت إس دي آر أي إم -ذاكرة بيانات 128 :ميغابايت

 -فولطية 14.4 - 9.6 :ف دي سي 22 ،دبليو كحد أعلى

 -صنف المان :آي ب 40

 تشغيل وقت )بطارية مشحونة كاملة ،تهيزا كهربائيا موصل (C° 25 ،‰حوال  3ساعات -درجة حرارة التشغيلC - 40 °C° 0 :

 عرض x 480 640 :نقطة شاشة ت إف ت ملونة -حاسوب 300 :معال ميغاهيتز ،إنتيل i - compatible 586

 تعليقات :البصري و السموع -أقصى عمق  25 :م

مال التسليم eXp 5000 :الساسي
وحدة التحكم

نظارات فيديو بالسماعات التكاملة
تهيز كهربائي خارجي بالشاحن والسلك  12فولت
دليل الستخدم

الامل

الرابط
لمس سنتيمتر جي ب آر الـ 50

برنامج )" (" Visualizer 3Dبسلك البيانات

لمس للتمييز  -إختياري

لمس لكشف النفاق  -إختياري
لمس جي ب آر ) 100سنتيمتر(  -إختياري
لمس جي ب آر ) 75سنتيمتر(  -إختياري
لمس جي ب آر ) 25سنتيمتر(  -إختياري
مسس متاز  -إختياري

مسس  - Live streamإختياري

 4-مرسل ف إل إف – إختياري

