Detectors made in Germany

BOMBA DEDEKTÖRÜ VX1

Sistem Bileşenleri
BOMBADEDEKTÖRÜ VX1 “YÜZEY“
Art-no. 2003170000
Teslimat malzemeleri:
teleskop içeren taşıma çantası, kontrol birimi, probe VSM,
çanta, sırt çantası, taşıma kemeri, başlık, kullanım kitabı, 4x
1.5 V D tip batarya.

UXO'ların karada, su altında ve oyuklarda tespit
edilmesi için Universal Tespit Seti

BOMBA DEDEKTÖRÜ VX1 “YÜZEY + OYUK“
Art-no. 2003170002
Teslimat Malzemeleri:
art-no. 2003170000 ile aynı, ilave olarak opsiyonel kablo
kamarası (25 m) art-no. 2903170240, oluşan ilave ağırlık, vida
sıkıcı, civata anahtarı ve kablo makarası için soft çanta.
Opsiyonlar:
BOMBA DEDEKTÖRÜ VX1 “OYUK“
Art-no. 2003170003
- Kablo makarası. VX1 (25 m), art-no. 2903170240
Teslimat malzemeleri
®
®
entegre güç kaynağı ve kontrol birimine mekanik bağlantısı, - Kablo makarası. VX1 SEPOS (15 m / 12 m SEPOS )
®
kontorl birimi, probe VSM, aksesuarlar, operasyonel manuel - SEPOS - dedektör oyuk / kara
- 4x 1.2 V tekrar şaredilebilir D tip bataryalar
- Tekrar şarj edilebilir bataryalar
- Harici enerji kaynağı

Teknik Veri
		

9 (2-20.000 nT)

		

4 x 1.5 V D tip tek hücre batarya
veya 4 x 1.2 V tekrar şarj edilebilir bataryalar
D tip veya veya harici 6 Volt batarya
		
		

500 mm
32 mm
ortalama 100 s Alkalin bataryalar ile
( Bluetooth® suz)
ortalama 80 s Alkalin bataryalar ile
( Bluetooth® ile)

		

SEPOS® positioning system

approx. 3.5 kg (incl. batteries)
Çanta ile taşıma ağırlığı
(Art-no. 2003170000): ortlama 9.2 kg (sırt çantası ile)

		

84 x 30 x 17 cm

-31° C ila +63° C
- RS 232 dijital çıkışları
veya USB ile online veri alışı veya kablo ile
Vallon dataloggers bağlantısı veya
Bluetooth® teknolojisi
- başlık
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¢Kompakt, düşük ağırlık, ergonomik
¢Kara, oyuklar & su altı için
¢Oyuklarda kolay operasyon için ayrılabilir kontrol ünitesi
¢Probe ayarlamasına ihtiyaç duyulmaması
¢Dijital probe teknolojisi
¢Mekanik yükseklik ayarlanır probe
®
¢Data çıkışı USB, Bluetooth ve seri

¢Çıkarılabilir Probe, çok sensörlü sistemler için uygunluk

Vallon VX1 çok dayanıklı diferansiyel manyetometre olup, ayar
bağımsız, gerilim-bant probe mekanizlası ile bomba nesnelerini
tespit eder.

Vallon saha bilgisyarı VFC2 ile bağlanan sistem
sahadan veri toplyan bir mekanizma haline
gelebilmektedir.

VX1 yüksek tespit hassasiyetine sahip olup kullanımı son derece
kolaydır. Askeri standarlara göre üretilmiş sistem her türlü zorlu
çevre şartlarında çalışabilmektedir.

Temel versiyonda, probe doğru pozisyonlaması
için sabit kullanıcı hızı ön isterdir.
Bu opsiyonel Vallon SEPOS®-system. SEPOS®
kullanılarak kısa aralıkların probe lokasyonunu
ister sahada ister oyuk aramasında kayıt altına alır.
Dolayısıyla artık sistem kayıdı sırasında hız
değişiminin etkisi ortadan kaldırılmıştır.

Kontrol birimini kablo makrasına bağlayarak, VX1 tutma kolu son
derece kompak bi yapı haline gelip düz oyuklarda hedef tespiti için
kullanılır. Kablo makarası batarya birimi ile donatılmıştır. VX1
probu VSM, dayanıklı oyuk kablosu ile sarılmıştır.

Yüzey tespiti kullanılabilecek opsyionel GPS ile
çok daha kolay bir hale gelebilmektedir. Saha
bilgisayarı bu desteğe hazır olup, ilgili GPS
bağlantısının GPS bağlantısının Bluetooth® ile
yapılabilmesine izin verir.

Tam dijital probe VSM mevcut allon çoklu
sensörü ile tam uyumludur. Bu sayede,
dedektörün merkezi olan probe diğer probelar ile
birlikte çalışabilmektedir. Thus, depending on
the detection requirement, the probe, as
centrepiece of the detector, can also be used
in combination with other probes. Vallon
VXV4 bu şekilde 4 adet probun bağlanabildiği
sistemi oluşturmaktadır. Vallon kontrol birimi
VCU2 veya VX1 kontrol birimi veri arayüzünde
kullanılır.

Probe verileri kablolu veya Bluetooth®
yöntemleri ile Vallon saha bilgisyarı VFC2 veya
Vallon EVA 200® yazılımını içeren herhangi bir
PC'e aktarılır..
Yüzey ve aynı zamanda oyun verileri Vallon EVA
2000® software yazılımında incelenir.

