
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-Scan 
 

Magnetometr do lokalizacji pokryw, włazów i zasuw 
  

M-Scan jest magnetometrem wykorzystującym w specyficzny sposób 
właściwości pola magnetycznego wokół obiektów wykazujących cechy 
ferromagnetyczne. Dzięki wykorzystaniu najnowszych zdobyczy 
techniki, magnetometr ten wyróżnia się spośród innych tego typu 
urządzeń dużą dokładnością i polepszeniem parametrów 
przeszukiwania w terenie o dużym zagęszczeniu uzbrojenia 
podziemnego. Przyrząd ten posiada obudowę odporną na trudne 
warunki atmosferyczne (duża odporność na uderzenia i 
bryzgoszczelność).  

Szczególne zalety: 
Profesjonalna lokalizacja uzbrojenia podziemnego do głębokości 5m! 

• szybka i precyzyjna lokalizacja obiektów ferromagnetycznych 
(żeliwo, żelazo, stal) 

• prosta i intuicyjna obsługa 

• nowoczesna klawiatura membranowa 

• czytelny wyświetlacz LCD 

• regulowany poziom sygnalizacji dźwiękowej 

• zasilanie bateryjne bateriami AA lub akumulatorkami 

• w komplecie trwały pokrowiec ochronny 

Zastosowanie: 
Magnetometr M-Scan stosowany jest do precyzyjnej lokalizacji podziemnych obiektów: 

• trzpieni zasuw wodociągowych 

• skrzynek zasuw wodociągowych 

• pokryw i włazów 

• znaczników geodezyjnych 

• oraz innych ferromagnetycznych elementów armatury podziemnej 
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Magnetometr do lokalizacji pokryw, włazów i zasuw 
  
 
M-Scan posiada wbudowaną funkcję ERASE:  

• jeśli w trakcie pracy pojawią się zakłócenia spowodowane obecnością w pobliżu np. 
metalowej siatki, naciśnięcie klawisza ERASE spowoduje, że zakłócenia zostaną 
automatycznie wyeliminowane i będzie można kontynuować pracę bez przeszkód. 

 M-Scan posiada wbudowaną funkcję ostrzegania przed obecnością kabli energetycznych: 

• pojawiający się na wyświetlaczu wskaźnik obecności linii energetycznej sygnalizuje 
istnienie w pobliżu podziemnych przewodów pod napięciem. 

Podstawowe dane techniczne 
Głębokość wykrywania:  do 5m (w zależności od warunków lokalnych) 
Regulacja czułości:    4 poziomy regulowane z klawiatury 

Rozdzielczość detekcji:  20nT 

Układ sterowania:    głośność, czułość, Zał/Wył, funkcja ERASE 

Wskazania wyświetlacza: - wskazanie amplitudy odbieranego sygnału 
                             (graficzne i cyfrowe) 
         - wskaźnik polaryzacji 
         - wskaźnik przejścia przez pole zerowe 
         - wskaźnik poziomu naładowania baterii 
         - wskaźnik wykrycia w pobliżu sygnału 50Hz 
Wskazania dźwiękowe:  8 regulowanych poziomów głośności z głośnika 
         (częstotliwość zależna od amplitudy sygnału) 
         wbudowane gniazdo słuchawkowe Jack 3,5mm 

Waga:        1,3 kg (z bateriami) 
Temperatura pracy:   -20°C do +50°C 
Zasilanie     8 alkalicznych baterii LR6,AA (1,5 V) lub akumulatorki  

- żywotność baterii: 100 godzin pracy przerywanej 

- wskaźnik naładowania baterii wyświetlaczu LCD 
Długość całkowita:      1,09m 
Długość obudowy czujników:   0,73m 
Rodzaj obudowy:   - tworzywo ABS o wysokiej odporności mechanicznej 

norma IP65 (obudowa elektroniki) 
       - aluminium z powłoką epoksydową 
       norma IP66 (obudowa czujników magnetometrycznych)` 

TESTERON     ul. Nowy Rynek 6    62-002 Suchy Las 
tel. +48  61 6521235    email: biuro@testeron.pl   www.testeron.pl 
NIP 783-124-25-31   REGON 300092576    BDO 000005052 

Skład kompletu : magnetometr M-Scan, futerał 


