692BL

Detector duas caixas 692BL
O modelo 692BL é ideial para localizar metais enterrados recentemente. Como exemplo podemos mencionar
testes realizados com chapas lisas e com as seguintes dimensões: 1) 30x30cm, enterrados a uma profundidade
máxima de 50cm, 2) 50x50cm, enterradas a uma profundidade máxima de 70cm, 3)90x90cm, enterradas a uma
profundidade máxima de 1,2m.
No entanto se os mesmos metais estivessem enterrados há mais de 50 anos, seriam encontrados a vários metros
de profundidade. Moedas,uma a uma, tem sido achadas a mais de 60cm.
Por exemplo, se coloca uma moeda próxima ao aparelho você vai ver que ele não registra ou registra muito fraco.
Todavia a mesma moeda se enterrada há anos, seria detectada facilmente a uma profundidade razoável.
O raio de ação é a capacidade do instrumento em detectar as substâncias ou metais antes de se estar bem em
cima do objeto. O raio de ação só irá funcionar para os metais ou substâncias que estejam enterradas há mais de
50 anos.
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GRÁFICO COMPARATIVO
DE PROFUNDIDADE
O gráfico compara o desempenho dos
modelos em Campo de Prova.
Teste efetuado nas seguintes condições:
?
Tamanho do metal (como referência) 50cm de
diâmetro
?
Medidas em metros (profundidades)

A) Tempo Enterrado: 10 anos
B) Enterrado Recentemente

2m

0.70m

Equipamento
eletrônico

Usado em
garimpos

Jóias
valiosas

Moedas em
ouro e prata

Relíqueas
antigas

Detector de metais 692BL
Características:
• Modelo Duas Caixas 692BL (T/TR) Totalmente eletrônico e desmontável
• Sistema de Detecção Refletiva, Condutiva e Indutiva
• Profundidade: Veja o gráfico acima
• Fonte de alimentação: 10 pilhas de 1,5 V cada AA
• Dimensões: Comprimento 97cm / Largura 23cm / Altura 58cm
• Substâncias que detecta: Todo tipo de metais enterrados, incluindo ouro, prata e cobre.
• Peso: 2,5 Kg
• Garantia: 01 ano.
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