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Ultra Advanced 12W A
A-- Ram kit, komplett set
med A
A-- Ram och kommunikation

Ultra-serien vänder sig till den professionella användaren och arbjuder naturligtvis alla de gängse sökprinciperna som
djupmätning och sökning på standardfrekvenser. Men utöver det erbjuder Ultra användardefinierbara frekvenser i
en skala från kraftigt penetrerande lågfrekvens till aggressivt inducerande högfrekvenssökning och max/min
signalsökning. Dessutom gör den nyutvecklade, extremt snabba hårdvaran att du aldrig mer behöver tvivla på om
du går åt rätt håll eller inte. ”Kompassen” på skärmen reagerar blixtsnabbt och visar på en splitsekund om du flyttar
dig från kabeln.
Som något helt unikt har "Advanced" modellen frekvensvärdering och trådlös förbindelse mellan sändare och
mottagare. Dvs, att användaren kan få en online-mätning på om den valda frekvensen störs av utifrånkommande
signaler och kan även på flera hundra meters avstånd från sändaren, skifta sändarfrekvensen till en mer avpassad.
Det är extremt tidsbesparande vid sökning på större avstånd.
Vatten i en kabelskarv, skadad isolering efter grävarbete eller bara tidens tand? Inga problem. Med A-Ramen kan
kabelfel i mark hittas i all slags terräng. Enkel indikering med pilar talar om för dig var felet är, tills du står rakt ovanför
felet. Du kan tjäna pengar på att peka och låta andra gräva, eller du kan själv spara pengar på att inte gräva på fel
ställe- Du bestämmer själv. Ultra Advanced 12W A-Ram kit levereras komplett och klar för användning, med Ultra
Advanced mottagare, 12W Advanced sändare, A-ram, anslutningskablar, jordspettset samt en praktisk och robust
transportväska.

Tekniska Data:
Sökmetoder och :
frekvenser mottagare:
:

Kraft (50/60/100/450Hz), Radio (15...60kHz),
Sändare/sond (512/640/3140/8192/32768/

:
Antennkonfiguration:
Frekvenser sändare:
:
Sändarffekt, 5 nivåer:
Djup:
Noggrannhet djupmätn.:
Batterier (mottagare):
Batterier (sändare):
Kapsling mottagare:
Kapsling sändare:
Vikt mottagare:
Vikt sändare:

33768Hz och 83,1/200kHz) samt 22 valfria frekvenser
Peak, dubbel peak, minimum, total
512/3140/8192/32768 Hz och 83,1/200kHz
samt 12 användardefinierbara frekvenser
Upp till 12W
Upp till 6 meter
5% av sökdjup
2 st. D 1,5V (exkl.)
10 st. D, 1,5V (exkl.)
IP65
IP65
2,18kg (inkl. batterier)
3,5kg (inkl. batterier)
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