OPSİYONEL AKSESUARLAR

Detectors made in Germany

(temel fonksiyonlar için gerekli değildir)

SERT TAŞIMA ÇANTASI
Komple dedektör seti kolay taşımayı sağlayan kumaş sırt
taşıma çantası veya sert su geçirmez transfer/saklama
çantası ile birlikte sevk edilir.

KULAKLIK
Başlık altında dahi kullanılabilen yumuşak yapısı ile uzun
süren kullanım sağlayan hafif bir kulaklıktır.

VXC1 UXO Dedektörü
Yerin altında patlamamış mühimmatın yerini
tespit eden Diferansiyel Manyetikölçer
¢ Hafif ve kompakt
¢ Demire karşı LED ile görsel
ve sesli uyarı

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER (Ni-MH)
2 adet 1.24 V (RSH 4 KR 35/62, D boyut)

ŞARJ ÜNİTESİ

100-240 Volt, 50/60 Hz AC veya 12-15 Volt DC düzeylerinde şarj edilebilir araba adaptörü ile birlikte verilir.

¢ El tutamağına entegre
kullanım ve gösterge elemanları

TEKNİK VERİLER
Genel::

Boyutlar:

Güç Kaynağı:

2 adet 1.5 V D boyut standart pil veya
2 adet 1.24 V şarj edilebilir, KR35/62,
D boyut pil

Pil Ömrü :

Alkaline pil ile 100 saate kadar

Kullanım Sıcaklığı:

-31° C ile +63° C

Depolama Sıcaklığı:

-51° C ile +71° C

Çevre koşullarına
uygunluk:

Kullanım uzunluğu (el tutacağı ile sensör arası):
adjustable from 56 cm to 88 cm
Sensörler arası mesafe:
300 mm
Sensör çubuğun çapı:
38 mm
Sensör çubuğun uzunluğu:
460 mm
Sırt Çantası:
53 x 29 x 12 cm (U x Y x G)
Sert Nakliye Çantası (opsiyonel):
56 x 35 x 23 cm (U x Y x G)
Ağırlıklar:

MIL STD 810F’ye göre
501.4-II, 502.4-I, 502.4-II, 503.4,
506.4-III, 514.5 C1

Ölçme mesafesi
Duyarlılık:

60, 300, 1500 nT
5 nT

Tespit sinyalleri:

entegre hoparlörden ses ile,
LED göstergeden ışıklı

Opsiyonel Çıkış:

Kulaklık

Suya dayanıklılık:

1 m’ye kadar

Kullanım sırasında ağırlık		
(pillerle birlikte):

yaklaşık 2.4 kg

Kulaklık (opsiyonel):		
yaklaşık 110 g
Sırt Çantası (boşken):		
yaklaşık 1 kg
Sert taşıma çantası		
yaklaşık 4.9 kg
(opsiyonel, boşken):
Sert Taşıma Çantası ile Taşıma Ağırlığı yaklaşık 8.4 kg
(sırt çantası ve pillerle birlikte):

NATO-STOCK-Number 6665-12-377-4268

¢ Sensör ayarı gerektirmez
¢ Sürekli ayarlanabilen taşıma
çubuğu
¢ Pillerle birlikte yaklaşık
2.4 kg ağırlık

Teknik değerlerde duyuru yapılmaksızın değişiklik yapma hakkı
VALLON’a aittir.					
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Mükemmel Tarama

Tasarım

Genel
mundan fazladır. Çok nadir olmakVXC1 bomba dedektörü, karada la birlikte nesnenin pozisyonundan
ve kıyıda patlamamış mühimmatın kaynaklı olarak bozunum daha az
tespitinde kullanılan kompakt,
taşınabilir ve sağlam yapıda bir
*)
dedektördür.

Elektronik birimin ergonomik tasarımı ile dedektörün
rahat kullanımı sağlanmıştır.

Hafif ve kompakt yapısı ile yoğun
bitki örtüsü ve kazı yapılan alanlarda kullanılanılabilir.

Mod seçim düğmesi elektronik ünitenin ön tarafında
bulunmaktadır.
Mod Seçimi:
Off (kapalı):		Kapalı konumda
Sens. 1:		

Açık konumda
Hassasiyet 1: 1500 nT, 10. LED’de

Sens. 2:		

Açık konumda
Hassasiyet 2: 300 nT, 10. LED’de

Sens. 3:		

Açık konumda
Hassasiyet 3: 60 nT, 10. LED’de

Test:		

Test fonksiyonu



Ölçme Prensibi



Ana Birimler


VXC1, tüm aksesuarları içinde olan
sert sırt çantası ile birlikte gelir.

olabilmektedir.

• Elektronik ünite, pil yuvası
ve teleskopik çubuk




Magnetic field of the earth
Dünyadaki manyetik alan, alan kuvveti ve bu alan kuvvetinin yönüne
bağlı olarak homojen bir yapıdadır.
Bu homojen alana ferromanyetik
bir nesne geldiği zaman, bu ferromanyetik nesnenin oluşturduğu
alan ile bu homojen manyetik alan
çakışır.

• Sabitlenmiş sensörlerle sağlam
sensör bölümü ve su geçirmez
bağlantı

Kullanım ve gösterge birimleri, el tutamağının üst
kısmına düzgün bir şekilde yerleştirilmiştir.

• Kullanım kitabı

Gün ışığında da görülebilen LED göstergesi, alan
kuvvetinin ölçülen manyetik homojensizliğine göre
değişen + ve – yönlü çift taraflı olarak tasarlanmıştır.

• Sırt çantası

PAKETLEME



Nesneden uzaklaştıkça bu bozu- VXC1, 2 sensörün geometrik
num azalır.
olarak 300 mm uzaklıkta doğru
hizalanmış ve homojen bir alanda
Bu bozunumun yayılması birçok değeri 0 olarak birbirine bağlanmış
nedene dayanmaktadır. Bunlardan diferansiyel manyetikölçerdir.
en önemlileri; tespit edilen nesnenin
büyüklüğü ve geçirgenliğidir. Nesneden geçen her bir sensör farklı
Nesnenin ne kadar büyükse tespit şekilde etkilenir. Nesnenin pozisymesafesi o kadar fazla olur.
onuna göre LED ışıklar göstergenin
sağında veya solunda yanar.
Gömülü nesne manyetize ise
yani kendi manyetik alanı varsa, nesnenin kutubuna göre alan
çizgileri karşılık verir. Nesnenin
kuzey kutup ucu dünyanın manyetik alanını çeker, güney kutup Ölçme, normal alan ve normal
ucu ise iter. Genellikle, manyetize hava koşullarında uzun bir süre
nesnelerin toplam bozunumu, man- tutarlılığını sağlar.
yetik olmayan nesnelerin bozunu- Sensör ayarı gerektirmez.

Pilleri ve şarj edilebilir pilleri ile birlikte tüm birimleri, şarj ünitesi ve kulaklık sırt çantasına yerleştirilir.

Manyetik homojensizliğin kutuplarına göre LED’ler
sağa ve sola doğru hareket eder. LED’in pozisyonu
tespit sinyallerinin gücü ile orantılıdır.
Baş parmak ile kolaylıkla kullanılabilen 3 adet
sabit tuş:
3 adet sabit düğme
-:		 alçaltma (ses)
+: yükseltme (ses)
C: Kompanzasyon (Toprak tanıtma)

