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Önemli Uyarılar

2الصفحة رقم

Kullanıcı tespit işlemlerine ve keşiflere başlamadan önce pratik 
yapmalıdır

Serin ve kuru yerde saklayın. 15-40 C% 5 -% 75 nem Bu cihazı kullanmadan
önce kullanıcı kılavuzunu

okuyun ve anlayın.

2

Yüksek voltajlı alanlarda kullanım 
sonuçları ve performansı 
sınırlandıracaktır

Aynı yerde aynı arama yöntemiyle 
iki cihaz çalıştırmayın.

operatör metalleri kaldırmak 
gerekir.Bu operaetin’i 
etkileyebilir,örneğin: yüzükler, 
saat,kemer...

Cihazı kurcalama veya 
onaylanmayan herhangi bir 
bakım, garantiyi geçersiz kılar 

yüksek sıcaklıkta ve yüksek 
nemde Saklamayın

hücre sinyali cihaz sinyalini 
engeller,bu yüzden cihaz çalışırken 
hücreyi kapatın.

Uzun süreli depolamadan önce 
pilleri Ayırın

En iyi güç dayanıklılığı ve güvenirliği 
için. Ağır hizmet tipi ve yüksek kaliteli 
piller kullanın
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UYARI 
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 Sayfa

1. hedeflerin elektrostatik alanlarda enerjisinin 
    dijital frekans sinyallerini işleme almak

Arama Sistemi: Çoklu sistem:
1.Uzun Menzilli Yer Tespit Sistemi

2.Jeofiziksel Arama Sistemi

Arama Prensibi:

2. hedeflerin manyatik ve iyonik alanlarda enerjisini algılama                                                                       

3.  Toprağın katmanlarını inceler ve direnci belirler
 toprağın elektrik seviyeleri ve işleme değerlerini analiz 
ederek hedefleri  ortaya çıkarmak
.
MICROCONTLLER PIC18 & ARM 7

 1. 1 KHz'den 30 KHz'ye

İşletim İşlemcisi:

Çalışma Frekansı: 
2.Ölçüm için özel frekanslar ve doğrulama

3.Ohm elektrik direncinin ölçülmesi

Güç: İki hücre Li-ion 3.7 volt, 2000 mA

Güç Tüketimi:

Pil Ömrü:

Şarj Cihazı:

Ekran Tipi:

Algılamada Uzman:

3

6 çalışma saati

Maksimum tüketim 200 mA

5,1 volt 2,1 Amp/2 saat şarj

TFT Renkli Monitör 3,2 ”, 65,536 Renkli, 48Mhz, 
CDMA GPU

Altın - Pırlanta - Altın külçeleri - Gümüş - Bronz -Bakır
 Alüminyum - Kurşun - Kalay - Nikel - Platin -Cıva 
 Demir - Mağara - Banknotlar – Su

Ayrımcılığı Hedefler: Evet

Hedef Seçimi Sistemi: Evet, aramaya başlamadan önce hedef listesinden 
hedef türünü seçebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
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DERİNLİK ARAMA :

-15 ° C'den 60 ° C'ye

-15 ° C'den 40 ° C'ye

evet

evet

Evet, yolu bulmak için grafik arayüzle ve hedefin 
yönün de sesli komutlar verir. 

% 90 seviyesinde nem ve hava derecesinde
 depolanabilir ve çalışabilir

Bileşik: 1 kg - çantada ayrık: 3 kg

18.9x10.4x5.8 cm

18.9x10.4x5.8 cm

İŞLETME SICAKLIK

DEPOLAMA SICAKLIK

NEM:

AĞIRLIK:

BOYUTLAR:

ÇANTA BOYUTLARI:

TİTREŞİMLİ UYARI:

SESLİ UYARILAR:

OTOMATİK AKILLI 
REHBERLİK SİSTEMİ:

800M, kontrol arayüzü aracılığıyla derinlik arama 
seviyesine sahiptir.

2500 M, kontrol arayüzü aracılığıyla mesafe arama 
seviyesine sahiptir.

MESAFE ARAMA: 

SONUÇLAR GERİ 
BİLDİRİM: 

Hedef konuma yönlendirme yolunda ses + grafik ve
 titreşim şeklinde uyarılar verir.

BLUETOOTH: Evet

WİFİ: Evet

TEKNİK ÖZELLİKLER



CİHAZ PARÇALARI

 Sayfa

Ana Kontrol Birimi

5

Cihazın ana kontrol ünitesi aracılığıyla arama 
kriterleri ve ayarları belirlenir.Ekli arama
 birimleriyle kablosuz bağa iletilir.

USB Şarj Cihazı
Cihazın pilini şarj etmek için bir elektrikli şarj 
cihazı vardır. 
Değerleri: Giriş: 100 - 240V AC / 50 - 60Hz / 0.5A 
Çıkış: 5V Sürekli / 2A / 10W.
Eşleştirmek için bir MICRO USB şarj portu ile tasarla-
-nmıştır.Evrensel şarj sistemi kullanımı kolaylaştırır.

Jeofizik Birim
Bu birim, elektrik akımının yoğunluğunu ölçmek için çalışır.
Toprağın, yer altı malzemelerinin direncini ve kimliğini belirler.
Altın, mineraller ve yer altı boşlukları için hedefler arasında
 doğru ayrımcılık sağlar. Bu ünite yalnızca iki tarama 
sensörüyle çalışır. 

Problar ve Teller
En iyi paslanmaz çelik türlerinden yapılmıştır.
Enerji iletkeni ve paslanmaz içine yerleştirilir.
Toprak ve güç kablolarıyla bağlanarak cihazdan 
toprağa gönderilen ölçüm dalgaları, aramada ölçüm 
sürecini iki prob arasında  tamamlar.
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Alıcı-Verici Antenleri

İki radyo verici-iki radyo alıcı anten ile dalgaları hedeften geri
 almak için kullanılır.

Zemin Güçlendirme Birimi
İki sistemde çalışan dahili bir verici ile donatılmıştır.Hedefin 
yerini doğrulamak için bir sinyal filtreleme sistemi ve  iletişimi
 kurmak için bir bluetooth sistemi ile çalışır. Yer dalgaları ile 
donatılmış bu sistem sinyalin doğru iletimi ve iyileştirilmesini 
sağlar. Bu vericiyi ana ünitede özel bir kontrol arayüzü 
üzerinden çalıştırmak ve bu sistemleri sistem arayüzünden 
kapatabilirsiniz.

Ses Birimi
Bu ünite, sesli uyarı sistemini cihazdan almak için çalışır.
Ana üniteyi kablosuz olarak ve kulaklığa bağlar.Hem uzun 
menzilli hem de hibrit arama sistemlerinde kullanabilirsiniz. 
Ünitenin üst kısmında bulunan ses kontrol anahtarı ile sesi 
kontrol edebilir veya sesi kısabiliriz.

Kulaklık

Üst kısmında bulunan kulaklık jakı aracılığıyla bağlayın.
Ses ünitesi sesli uyarıları kablosuz olarak duymanızı sağlar.

Kavrama

Ana ünitenin arkasına takılır ve 360 derecelik bir dairesel 
serbestçe sorunsuz hareket eder.

CİHAZ PARÇALARI
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Verici ve alıcı antenleri bağlamak
 için soketler

Ekran

Ses kontrol tuşu

Geri tuşu

Enter tuşu

Güç ve kilit tuşu

Hedefleri takip etme tuşu

Yukarı, aşağı, sağa ve sola hareket tuşları

Ekran parlaklığı kontrol tuşu

Hibrit sensör bağlantı soketi

ÖN ARAYÜZ

ANA ÜNİTE
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1 4

52

3

ARKA ARAYÜZ

Lazer gösterge ışığı Şarj soketi

Ses çıkışıEl kavrama soketinin montajı

Pil bölmesi 

ANA ÜNİTE
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Not :
Cihaz ilk kez açıldığında, cihazın  sistem dilini seçmenizi sağlayan ekran 
çıkar.

 Sayfa9

Cihazın ön tarafındaki (      ) tuşunu üç saniye basılı tutarak cihazı açın.

Cihaz yükleme ekranını gösterecek ve ardından ana menüye arama 
sistemlerine gidecektir.

CİHAZ AYARLARI
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Pil şarj seviyesi Ekran parlaklık seviyesi

Saat Bluetooth sistem durumu simgesi
 pil şarj düzeyi (etkin / kilitli)

Ses seviyesi

Cihazın ana ünitesinin ekranının üst kısmındaki bilgi çubuğunun açıklaması.

Bilgi çubuğu, cihaz ayarlarının hızlı bir şekilde okunmasına yardımcı olur.
Pil durumunun seviyesini, ekran parlaklığını ve arama işlemi sırasındaki zamanı
 gösterir.

CİHAZ AYARLARI



Ekrandaki menü seçenekleri arasında geçiş yapmak için (                       ) düğmelerini 

kullanın, ardından seçimi onaylamak için (      ) veya herhangi bir konuma geri 

dönmek için (      ) düğmesine basın.

 Sayfa11

Ayarlar Menüsü
Ayarlar menüsüne girmek için, ana menüden (      ) düğmesine basın. Ayarlar 

menüsü pencereleri arasında seçim yapmak için (     ) tuşuna basın, 

seçilen ayarlar penceresi ve ayarlama için birkaç seçenek olduğunu göreceksiniz.

Seçili ayarlar penceresinden çıkmak ve tekrar gitmek için (      ) düğmesine basın.

Ekranın parlaklığını kontrol etmek için parlaklık ayarı penceresine gidin 

ardından (      ) düğmesine basın.Parlaklık düzeyini % 10 ila % 100 

ayarlayabilirsiniz.

CİHAZ AYARLARI
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Sesli uyarıların değerlerini ayarlamak için aşağı kaydırın ve (      ) düğmesine

 basın. Daha sonra hopörlör simgesine giderek ses seviyesini kontrol edin veya 

gizleyebilirsiniz.Tamamen sesli titreşim seçeneğini etkinleştirebilir veya iptal

 edebilirsiniz.Ana ünitenin tuşlarına tıklama sesini, etkinleştirebilir ve kulaklık

 seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Sistem dilini değiştirmek için dil ayarı penceresine gidin, ardından (     ) 

düğmesine basın istediğiniz dili seçin ve onaylayın.

WF 101 III, Arapça dahil çok dillidir.

Saat değerini ayarlamak için saat ayarı penceresine gidin ve ardından (      ) 
düğmesine basın.Daha sonra saati ayarlayın ve onaylayın. Zaman işleyişini 
görüntülemek netliği kolaylaştırır

Ayarlar Menüsü

CİHAZ AYARLARI
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Ayarlar Menüsü

CİHAZ AYARLARI

Bluetooth sistemini ayarlamak için bluetooth ayarları penceresine gidin

 ardından (      ) düğmesine basın.Sonra bluetooth'u açıp veya kapatırız.

(             )

TParolayı ayarlamak için, parola ayarlama penceresine gidin ve ardından

 (      )düğmesine basın. Şifreyi girerek etkinleştirebilir veya devre dışı 

bırakabilirsiniz.(devre dışı bırak / etkinleştir) simgeleri ve (      ) düğmesine 

basın. Ayrıca şifreyi seçerek de değiştirebilirsiniz.(değiştir) Ardından eski

 parolayı girin ve ardından yeni parolayı girin.Parolanın dört basamaklı

 sayılardan oluşması gerektiği unutmayın.

Not: Kullanıcı tarafından önceden belirlenmiş bir şifre yoksa, fabrikadan  

varsayılan  şifre dört sıfırdır. (0000)
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Fabrika ayarlarına getirmek için fabrika ayarları sıfırlama penceresine gidin
 ve (        ) düğmesine basın.Onay penceresi açılır ve onaylayın.

Cihaz-ürün bilgilerini doğrulayın (indirilen yazılım sürümü-cihaz model-
üretici bilgisi-yapı numarası-cihazın seri numarası-QRCODE görüntüsünü
 kullanarak herhangi bir mobil "akıllı telefon" cihazının kamerasıyla 
doğrudan MWF web sitesine gitmenizi sağlar.)

Ayarlar Menüsü

Ayarlar menüsünden çıkmak ve ana menüye dönmek için (       ) 
düğmesine basın 

CİHAZ AYARLARI
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Arama sürecini başlatmak için, istediğiniz arama sistemi simgesini ana 
menüden seçebilirsiniz. 
Mevcut arama sistemleri ekranda görünecektir.Bunlar: uzun menzilli 
algılama sistemi, hibrit arama sistemi veya jeofizik tespit sistemi.
Sistemlerin herbirine girişi ayrıntılı olarak (çalışmaya başla) kısmında 
açıklayacağız.

CİHAZ AYARLARI

Aramaya Başla



ÇALIŞMAYA BAŞLAMA

 Sayfa16

 Uzun menzilli konum belirleme sistemimize birçok yeni ve özel teknoloji eklendi.Eşi  
 benzeri olmayan bu sistem, hedefleri uzak mesafeden tespit etmek ve konumlandırmak için
çalışır .Kullanıcıyı  doğrudan hedef konuma yönlendirir
 Cihazın hedefleri aracılığıyla algılayabildiği algılama ve tespit için gömülü hedefe doğru
ilerleyen sistem hedefe yaklaştığında sesli olarak alarm verir

 Otomatik akıllı rehberlik sistemi, hedefin yolunu ve yönünü kullanıcıya otomatik olarak  
 tanımlanmasını ve görmesini sağlayan özel grafik arayüzüyle hedefin yönü ve yeri hakkında
.bilgi verir
 Seviyeleri, arama yeteneklerini ve hedefin türünü ayarlamak için akıllı kontrol arayüzüne
sahiptir

 Bu listeden arama yapmak için herhangi bir hedefi seçebileceğiniz her tür sudan oluşan  
 hedefler listesi vardır.Bunlar:Her türlü su - Doğal su - Maden suyu - Tuzlu su. Arama
 parametreleri için doğru ayar arayüzü, derinlik seviyeleri  ve arama mesafesini kontrol etmek
için çok düzeylidir
 Arama derinliklerinin sinyal seviyesinde kontrol özelliği ile 800 metreye kadar derinlik
 seçenekleri listesiyle seçilen derinliğe kadar: 50m – 100m – 200m – 300m – 400m – 500m –
 600m – 700m – 800m
 Ön yayın dalgası seviyesinde kontrol özelliği ile 2500 m'ye kadar mesafe arama  
 seçenekleri listesiyle 100 m'den başlayarak seçilen mesafeye kadar: 100m – 250m – 500m –
750m – 1000m – 1250m – 1500m – 2000m – 2500m
 Lazer işlevi, sistem arayüzünden açılıp kapatılabilir.Dahili yayın cihazı ile donatılmış iki  
 sistemde çalışır.Sinyal filtreleme  sistemi sinyalin güçlendirilmesi için hedef bölge ve yer verici
sistemdir

Sistem Özellikleri

UZUN ARALIK TESPİTİ
(LRL)

Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemi



Ana Ünite

Alıcı-Verici Antenleri

Taşıma Kolu
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Uzun Menzilli Sistem İçin Parçalar
(LRL)
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Uzun Menzilli Yer Belirleme SistemiÇALIŞMAYA BAŞLAMA



Antenleri ünitenin ön tarafında belirlenmiş yere bağlayın  

Kolu ünitenin altına yerleştirin

:Not       
Pilleri saklamadan önce cihazdan çıkarmayı unutmayın       

 Sayfa18
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ÇALIŞMAYA BAŞLAMA Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemi



 Uzun menzilli konum belirleme sistemine girdikten sonra belirleme seçenekleri
mesafe - hedef –  derinlik ekranda görünecektir
Tüm su türlerini arayarabilirsiniz. Doğal su - maden suyu - tuzlu su gibi

Aramaya Başla

 LRL simgesini seçerek Long Range Locator sistemini seçin ve ardından  OK
düğmesine basın

 Sayfa19

Uzun Menzilli Yer Belirleme SistemiÇALIŞMAYA BAŞLAMA



Not

 Bluetooth sisteminin bluetooth yapılandırmasından etkinleştirildiğinden emin

olun.Seçeneği  doğrudan arama başlat penceresine girdiğinizde etkinleştirebilirsiniz

Aramaya Başla

Hedef, Mesafe ve Derinlik arasında geçiş yapmak için bu düğmeleri kullanın  •

Hedefi ve arama parametrelerini seçmek için bu düğmeleri kullanın  •

 Sayfa20

Uzun Menzilli Bulucu Arayüzü

 Arama seçeneklerini seçtikten sonra, aramaya başlamak için arama seçeneğine gidin. Daha

 sonra yer vericisi arasında           seçim yapabileceğimiz bir arayüzün olduğu düğmeye basın

ve filtreleyin

Uzun Menzilli Yer Belirleme SistemiÇALIŞMAYA BAŞLAMA



Daha sonra yer destek ünitesini döndürdüğünden emin olduktan sonra zemine iyice vidalayın.Blue-
tooth ile ana üniteye  bağlanmış olur

 Sayfa21

Not: VERİCİ seçeneğini de toprak destek ünitesinden (       ) tuşuna basarak

seçebilirsiniz 

Sonra ana üniteye geçip yer vericisini seçiyoruz

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemi

Aramaya Başla

Zemin vericisini veya filtreyi seçmeden önce  
Toprak destek ünitesini açın  
uygun batarya 21 V ile yer destek ünitesini sağlayın
 Daha sonra üniteyi açmak için (AÇMA / KAPAMA) düğmesine basın ve ardından bir  
 süre bekleyin.Bluetooth sistemi üzerinden ana üniteye bağlanın, burada mavi ışığın ana
 ünitedeki bluetooth sembolü yanıp sönmeyi durdurur ve dolayısıyla ana ünite ile arasındaki
bağlantı ünitesi ve zemin destek ünitesi kurulmuş olur
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 Yer verici sistemi, aşağıdakiler tarafından desteklenen bir yer dalgası arama sistemi  

sunar:ince ayarlı iletim, geliştirme sistemi ve otomatik ayarlama sistemi ATS ile

 Otomatik ayar sistemi (ATS), özel ve yeni bir buluştur.MWF grubu, bu sistem  

 her türlü toprakta doğru ve kesin sonuçlar sağlar.Çünkü bu sistem toprağı otomatik

 olarak tanımlar ve aramayı otomatik olarak verir.Toprak türü ve özellikleri ile orantılı

 olarak ayarlama yapılırken, herhangi bir kayalık ve dağlık arazilerin etkisinden

 kaynaklanan radyoaktif parazitler birçok cihazı etkileyebilir. Gerekli frekans sinyali, voltaj

ve hatasız sonuçlar veren sinyalin dalga boyuyla bu cihaz etkilenmez

Aramaya Başla

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemi



Toprak

Aramaya Başla

 Bir sonraki adımda, hedef yönü gösteren sistem arama penceresi görünür.Bir mesafe ve

 derinlikten arama kriterlerinin yanı sıra lazer ışığı simgesi, hedef noktayı kolayca

tanımlamaya yardımcı olur.Gece ve gündüz koşullarında çalıştırılabilir

 Sayfa23

 Kullanıcı cihazı taşıma tutamağından yere yatay olarak taşımalıdır.Çizimde gösterildiği gibi ha�fçe
toprağa doğru eğimli şekilde

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemi



 İlk olarak, cihazdan çıkan dalgaları ve alanları cihazı hareket ettirdiğimiz yere elle sağa, sonra
yavaşça sola ve ardından cihazı tutan elimizi sabitliyoruz

 Sayfa24

Aramaya Başla

sağ

sol

Uzun Menzilli Yer Belirleme SistemiÇALIŞMAYA BAŞLAMA



Hede� ararken ve yön değiştirirken dolambaçlı bir yolda yürümek tercih edilir

 Sayfa25

Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemi

Aramaya Başla

 Onu bulmak için belirlenen hedefi bulursanız. Cihaz bu okuma ve sinyali alacak ve böylececihaz

 yolunu kendi içinde stabil olan normal yoldan otomatik olarak başka bir yola değiştirecek ve bu

 eğilim hedef lokasyona doğru olacaktır.Ve sonra cihazı aynı yöne yükler. Bu arada hedef konumu

 temizliyoruz ve kurulum hedef konuma doğru sesli alarm başlatmaya başlıyor, ardından cihazın

 başka bir zamanda ve başka bir anda not değiştir.Cihaz yoluna gitmek için ters parkla karşılaşması

 için cihazın gittiği yöne tamamen geçiyoruz. yer ve sürekli sesli alarm başlıyor.Ve sonra cihazı aynı

yöne yükler.Bu arada hedef konumu temizliyoruz ve kurulum hedef konuma doğru sesli alarmı

 başlatmaya başlıyor. Cihazın, başka bir zamanda ve hedef konumdaki notu değişir. Cihaz yoluna

 gitmek için ters parkla karşılaşacağı yöne tamamen geçtiğimizde ve sürekli sesli alarm başlatma.

 metreden uzağa doğru başka bir yerde durarak 10 Sonra ilk okuma noktasından uzaklaşıyoruz.İlk

 daha sonra tekrar stimülasyon cihazı dalgaları işlemini gerçekleştirir ve cihazı ispatlar ve hedefin

 düpedüz olması halinde cihazın okunması için beklerler. Cihazın hedefe doğru gittiğini ve hedefin

 olduğundan emin olduk.Ve farklı yönden cihazın okunmasından daha fazlasını alarak hedef yönü

 doğrulamak için bu şekilde birden çok kez yapabiliriz. Ve bir noktada konum ve hedef noktasında

kesiştiğimiz bütün okumalarımıza dair teorileri fark ettik

Hedef Kesişim noktası

ilk okuma

Kullanıcı

ikinci okuma

üçüncü okuma Kullanıcı

Kullanıcı

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA
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Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemi

 Hedef yolu onayladıktan sonra, doğru şekilde izlenmesini sağlamak için (   ok  ) düğmesine

basın

Belirtilen hedef yolun yönündeki sola sapmanın belirtilmesi uyarısı

Değişimi ile belirtilen hedef yol yönünde doğru sapmanın gösterilmesi uyarısı

Bir uyarı ile belirtilen hedef için doğru yolda olduğunuzu gösterir

Aramaya Başla

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA



Cihaz, hedef noktayı aştıktan 
sonra rotayı kapatır

Hedef

Toprak

Hedef nasıl bulunur
 Hedefin varlığının yönünün birden fazla okumasını onayladıktan sonra harekete basıyoruz.Hedef yolu
 kurmak için buton ve aynı yönde yürüyoruz. Cihaz, yürüyüşün doğru yolda olduğunu belirtmek için
 gösterge uyarıları verir. Doğru yola dönmek için evrişimin yönünü gösteren bir oktur.Su bölgesini
 atladığımız noktaya ulaşıyoruz ve cihazın sahip olduğunu fark edeceğiz.Doğal yolundan otomatik olarak
 yön değiştirerek, bulunduğu yere ve noktaya geri dönün.Hedef, burada cihazla birlikte hedefin
 konumuna da dönüyoruz. Yavaşça yürüyoruz ve doğrudan hedef alanın üzerinde olduğumuzda, cihazın
sola ve sağa dönmeye başlayacağını görüyoruz.Bu hedefin noktasını belirlediğimizi gösterir

 Sayfa27

Aramaya Başla
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cihaz yolu

Kullanıcı

cihaz yolu

Kullanıcı

ci
ha

z 
yo

lu

Kullanıcı
cihaz yolu

Kullanıcı

 Kullanıcı ana menüye dönerek hedefin yaklaşık derinliğini bilebilir.Arama ayarlarını tekrar
 yapın ve derinlik listesi aracılığıyla seviyesini değiştirin.Örn. 5metre derinlik ilk seçildiğinde
 derinlik seviyesini 3 metreye  düşürün.Uzak hedef konuma cihazı tutun ve hedef okunuyorsa
 konumu okumasını bekleyin.Hedef bu konum içerisindedir.Hedefin yaklaşık derinliğini
.öğrenene kadar derinlik seviyesini değiştirebilirsiniz

 Hedefin nerede olduğunu daha doğru bir şekilde belirlemenin başka bir yolu
 vardır.Hedefin dört okumasını alarak hedef sitenin etrafına yerleştiriyoruz.Dört okuma
hedef noktadan 3metre uzakta olmalıdır.Bu şekilde hedef tam ortaya alınmalıdır
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Hedef
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Cihaz raydan çıktı hedef
Noktasının  ötesine geçti

İletim ünitesinin ters yönü

Ortalama hız

Bu mesafe hedefin derinliğine eşittir

H
ed

ef
 d

er
in

liğ
i

Hedef

Hedef derinlik nasıl tespit edilir

Toprak

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemi



 Filtre sistemini kullanarak su kaynağının bol olup olmadığından emin olmak için filtreyi
seçerek arama işlemini tekrarlamanız gerekir

Ardından toprak destek ünitesini hedeften yaklaşık 10 metre uzakta zemine yerleştirin.Yer 
destek birimi ile cihazı tutan hedefin ortasında durun cihaz uyarılıyor okumasını 
bekleyin.Cihaz hedefe yönelikse bu hedefin yoğunluğunun bol olduğunu gösterir.Ancak 
cihaz yer destek birimine doğru yönlendirilmişse bu hedefin yoğunluğunun düşük 
olduğunu gösterir

 Sayfa30

Aramaya Başla

Cihaz hedefe yönlendirilir

hedef bol

Cihaz, toprak destek ünitesine
 doğru yönlendirilir

hedef yoğunluk Düşük

Hedef
10 M

5 M5 M

toprak

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemi

Filter

Ground
 transmitter
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 Hedef konumu ve su bolluğunu doğrulamak için sinyal filtreleme sistemine  

 sahiptir.Yer dalgaları ile donatılmış sistem ve sinyalin güçlendirilmesi, bu verici ile

 sağlanır.Bir bluetooth sistemi ile çalışır.Çalıştırmak için özel bir kontrol arayüzü üzerinden

ana ünite ile iletişim kurabilir ve bu sistemleri sistem arayüzünden kapatabilirsiniz

 Herhangi bir radyo veya radyo kaynaklı paraziti önlemek ve havada bulunan  

radyo frekansları için bir sinyal filtreleme sistemi sağlar

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA Uzun Menzilli Yer Belirleme Sistemi
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Jeo�zik Arama Sistemi

Bu sistem toprağın elektrik direncinin yoğunluğunu ölçmek ve yeraltında bulunan 

maddeleri tanımlamak ve tespit etmeyi sağlar.Tüm yeraltı su türlerinin doğru 

ayrıştırılmasını ve araştırılması özelliğine sahiptir

Bu sistemin özel ekran arayüzü, kullanıcıya arama süreci ve arama adımlarını otomatik 

olarak entegre bir şekilde bilgi verir

Bu sistem, toprağı otomatik olarak tarar, tespit eder ve hakkında eksiksiz sonuçlar 

gösterir.Keşfedilen hedefler doğrudan ekranda gözükür

Kullanıcının uyarması için ekranda görünen otomatik yardım mesajlarının özelliği belirli 

bir komutu yürütmek için belirli bir komuta veya kılavuza
Sistem kolay ve rahat yalnızca iki elektro-çubuk taramasıyla çalışır

 Özel bir sistem ile hedef derinliğini doğru belirleme özelliği ile keşfedilen hedefin 

derinliğini tanımlayıp ve ölçebilirsiniz

Gelişmiş Arama ve tanımlama teknikleri, akıllı algılama işlevleri üzerinde çalışan,

hedef konumun akıllı algılama ve analiz sistemleri üzerinde çalışır
Çarpan kontrol tarama sistemi ve konum için hemen kullanıcıya güvenilir ve kanıtlanmış

 sonuçlar verir
Hedefin türleri arasında doğru ayrımcılık ve türü, boyutu netleştirmek için

doğrudan ekranda sonuç verir

 Elektrotların toprakta tel ile bağlanması için akıllı doğrulama sistemi bağlanmadığında 

 uyarı mesajları ile ekranda netleştirilmiştir

Sistem avantajları

Jeofizik Arama
Sistemi 
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Jeo�zik Arama Sistemi
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1

1

2

3

4

Jeofizik Bileşenleri
Arama Sistemi

Ana Ünite Zemin Probları

Bağlantı TelleriJeofizik Ünite
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Jeofizik Tesisatı
Arama Sistemi

2

4

1

3

2

1

3

4

Jeofizik birimi ana ünite ile bağlayın Kabloları şuraya bağlayın:
 jeofizik birim

Probları toprağa iyice 
batırın

Kabloları problara bağlayın

Jeo�zik Arama SistemiÇALIŞMAYA BAŞLAMA
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Jeo�zik Arama Sistemi

21

Toprak

2.5 M

2 M

5 M

Arama sitesi
 m² 5   

WF 101 III'deki jeofizik sistemin en büyük avantajlarından biri kolay, rahat ve hızlı

 çalışmaya izin veren sadece iki tarama sensörü ile çalışmasıdır

En iyi sonuçları elde etmek ve hataları önlemek için hızlı bir dizi ipucu sağlıyoruz

Not: Kabloların iyi bağlandığından emin olun.Kuyu ve sondaları 
aramaya başlarken jeofizik birime bağlanır.Gelişmiş jeofizik sistem,
 doğrulama için size akıllı bir sistem sağlar.Topraktaki elektrotların
 ve tellerin iletkenliği veya bunları birbirine bağlamaması 
durumunda ekranda uyarı mesajları ile açıklama çıkacaktır

İpucu
1.Elektrotları mümkün olan en geniş alana yerleştirin:
Bu, aranacak yerin 5 m²'lik bir alan olması durumunda
direklerçizimde gösterildiği gibi 5 metrekareyi aşan bir alana yerleştirilmelidir

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA
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Jeo�zik Arama Sistemi

21

Toprak

6 M

3 M3 M

Önemli not: Hata sinyali kablolamasız mod için devam ederse, 
şu anlama gelir: tellerde bir sorun var ve kontrol edilmelidir.
Bağlantılar bağlantı cımbızları arasında, teller ve prob da iyi 
durumda ve doğrulanmışsa ve bu sinyal  devam ediyorsa,
 bu toprağın iletkenliğinin çok zayıf olduğu gösterir.
Sensör bölgesinin suyla daha fazla nemlendirilmesi gerekir. 
Bazen toprakla iletkenlik elde etmek için sensör bölgesinde
 probları 10 ila 15 cm toprağa gömün

2- Elektrotlar arasındaki mesafenin eşit olduğundan emin olun.
Bu, mesafe örneğin 6 metre ise, aradaki mesafe anlamına gelir.
İlk direk ve ikinci direk 3 m / 3 m'ye eşit olmalıdır

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA



 Sayfa37

Jeo�zik Arama Sistemi

Aramaya Başla

Ardından sistemin ana arama arayüzü, aramayı başlatma seçeneği ve arama
 ilerleme göstergesi görünür.Bir grafik  hata sinyalinin göründüğü prob
 bağlantısının durumunu gösterir.Sinyal bağlantı durumunun sağlam
 olduğunda aramaya başlayabiliriz

Talimatları tamamladıktan ve elektrotları bağladıktan sonra arama
 sistemlerinin ana arayüzünden jeofizik arama sistemi seçiyoruz

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA
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Jeo�zik Arama Sistemi

Aramaya Başla
Aramayı başlatmak ve tarama işlemini çalıştırmak için (      ) tuşuna basın.Aramayı 
başlatmak için göstergenin rengi, açıldığında maviden griye ve tarama bittiğinde tekrar
 maviye dönecektir

Okumanın tamamlanmasının ardından, hedef tipi ve derinlik otomatik olarak
ekranda gösterilecektir

Cihaz, iki sonda arasındaki mesafeye göre tarar.Cihaz, toprağın elektrik

 enerjisi seviyelerini ölçerek bu sistemin aradığı hedeflerin olup olmadığını 

belirler. Her hedefin ölçüm süreci algılama sürecine ve zeminin elektriksel 

direnç seviyelerini ölçmek için dikey indüksiyon, cihaz kimlik ve elektrik 

değeri arasında ayrım yapabilir

Arama göstergesinin okumanın sonuna kadar ilerlemesini bekliyoruz.
Zemine gömülü sondalar arasında sıkışan site alanı için

ÇALIŞMAYA BAŞLAMA



Jeo�zik Arama Sistemi
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Aramaya Başla

Hedefi belirleyin ve bulun: 

WF101III'in jeofizik arama sistemi hedef türleri arasında kesin bir ayrım sunar.

 hedefin adı ve türü sistemin şeklinde.

Ayrıca derinliği doğru bir şekilde belirleme özelliği ile de karakterizedir.

Hedefin belirlenmesi ve ölçülmesi için özel bir sistem aracılığıyla tespit 

edilen hedefin derinliğini ölçmenin değeri bir yaklaşık değer ve hedefin

 konumuna göre değişebilir

Kullanıcı, bir mesafeyi korurken sensörlerin konumunu hareket ettirmelidir.

 Aralarında en az 2,5 metrelik mesafe ve hedef bölgeden çıkarken veya hedef

 alanın dışına yerleştirdiğinizde, cihazın size verdiğini sonuç (hedef yok)fark 

edeceksiniz. Bu, hedef sitenin atlandığı ve sensörler hedef bölgenin dışına

 yerleştirildi anlamına gelir.Burada sensörler belirlenmesi için kademeli 

olarak ilk hedef alana geri döndürülmelidir.Hedef konumun doğru ve ilk

 sonuç elde edildiğinde bu hedef sitenin varlığının başlangıcı anlamına gelir

Kullanıcının bu işlemi hedefin yerini daha doğru belirleyebilmesi için iki farklı

 taraftan yapması gerekmektedir.
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 Sayfa40

Şarj Bilgileri

Çalışma sırasında ve pil seviyesi 
ne zaman % 15'e ulaşır. Şeklinde pil 
göstergesinde  bir değişiklik fark ediyoruz.

Cihazı şarj ederken, pil seviyesi
 göstergesinin % 100 dolduğunda 
bu şekilde değişiyor.

Cihaz kapalı veya açıkken pili şarj etmeye devam edebilirsiniz.Akıllı şarj sistemleriyle 

gerçek zamanlı olarak eklenen şarj seviyesini bilebilir.Cihaz kapalı durumdayken şarj

 cihazına bağlandığında, pil şarj durumu göstergesi yüzde olarak ekranda görünecektir.

Gösterildigi gibi;

Cihaz aynı zamanda batarya ve akıllı şarj özelliği de sunuyor.Kullanıcıya, enerji 

seviyesinin doğru bir şekilde izlemesi, doğru görsel ve işitsel pil seviyesi bildirimleri ve 

güç bitmeden önce uyarılar verir.

PİL DOLDURMA
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NOT
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