
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   CARACTERISTICI SPECIFICAȚII 

 
 

 Certificat IP68. Impermeabilitate testată la adâncimea de până la 
250 ft. (76 m) și o protecție garantată împotriva prafului, murdăriei 
și a nisipului. 

Epavelor recuperabile Țevilor și cablurilor 
 Carcasă din aluminiu disponibilă opțional 
 7 ani garanție. 

 
 
           http://www.ssilocators.com/products/ML-3S 

 

 Certificat IP68. Impermeabilitate testată la adâncimi de până la 
76 m și o protecție garantată împotriva prafului, murdăriei, și a 
nisipului. 

 Audio: Frecvența semnalului difuzorului crește proporțional cu 
intensitatea câmpului. 

 Putere la intrare: Trei baterii alcaline standard de 9 volți. 

 
 
 
 

 

 Ușor de folosit, operare cu o sinură mână.  
 Comanda cu 4 butoane.
1.    On/Off : Pornește sau oprește dispozitivul. 

 4.  Gain  Down:  Micșorează  sensibilitatea  de  localizare  a 
dispozitivului. 

pentru baterii și manual. 
 Construcție robustă, potrivită pentru condițiile de teren 
 Semnalul audio prin difuzor pentru ieșire audio clară. 
 Indicator de baterie descărcată cu afișaj intermitent. 
 Detectarea obiectelor din metale feroase îngropate la adâncimi de
         până la 3 metri:  

Vehiculor scufundate  Bombelor și minelor 

 Vizual: Afișaj LCD grafic care indică polaritatea și  semnalul.

 FABRICAT ÎN S.U.A.  

DEMATEK WATER MANAGEMENT SRL      
str.Preciziei nr.6M, sector 6, Bucuresti – ROMANIA 

Tel./Fax +40 371 475 962 
email: info@dematek.ro; www.dematek.ro 

 

 Detectarea obiectelor din metale feroase, incluzând 
conducte, limitatori și marcatori de proprietate, cabluri 
sub tensiune, arme, dispozitive și alte obiecte  

 
2. Zero: Calibrează automat dispozitivul la condițiile magnetice      
         ambiante.  
3. Gain Up: Mărește sensibilitatea de localizare a dispozitivului.     
 

  Include  geantă  cu  mânere  de  transport  și  buzunar  interior 

1. Robinet  concesie : 0,3 m la 0,6 m; 
2. Vana de închidere a apei: de la 1,8 m  la 3 m; 
3.   Conducte: de la 1,8 m la 3m; 
 Căutare și detectare subacvatică a: 

 
 Lungimea totală: Versiunea ML-3S - 101,6cm 
 Greutatea: Versiunea ML – 3S - 0,8kg  inclusiv bateriile.
 

 Ledurile intermitente indică bateriile descărcate.

  Durata  de  viață  a  bateriei:  la  o  utilizare  normală, 
aproximativ ± 40 ore. 

 Temperaturi de funcționare: de la -25º până la 60º C 

  Construcție:  Tubul  exterior  al  senzorului  este  fabricat  din 
aluminiu pentru industria aeronautică. 
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