SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ
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SC 61 detektor kovů
baterie 9V (PP3)
dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství)
nabíječka (volitelné příslušenství)

Stručný popis
Nový SC 61 je elektronický ruční detektor kovů vysoké kvality. Design přístroje je výsledkem zanalyzovaných
technických a funkčních požadavků významných bezpečnostních institucí.

Použití
Ruční detektor kovů SC 61 byl vyroben za účelem podpory nalezení skrytých zbraní a jiných potencionálně
nebezpečných předmětů, které jsou vyrobeny z kovu.
Kromě použití prohlídky osob může být použit ke kontrole např. dopisů či zásilek na přítomnost kovových
předmětů.
Detektor používá dynamické kontinuální princip, který detektuje železné či neželezné kovy včetně slitin. Je
zřejmé, že SC61 je technický prostředek, který vyžaduje vhodné využití a manipulaci.

Popis
SC61 je ruční detektor kovů, napájený 9V baterií, která může být buď běžná alkalická nebo je možno
zakoupit/použít její dobíjecí verzi. Měli byste vždy dát přednost kvalitní alkalické baterii typu IEC No 6 LR 61,
protože má lepší kapacitu a životnost. Pokud upřednostňujete raději dobíjecí baterie, doporučujeme používat
9V NiMH s kapacitou 160mA.
!!! Nikdy nezkoušejte dobíjet nedobíjecí baterie, mohli byste způsobit zničení přístroje či Vaše zdražení !!!
Elektronika SC 61 obsahuje moderní, integrované obvody, které mají malou spotřebu, čímž zajišťují delší
životnost baterie a nízké provozn náklady. Přístroj nevyžaduje žádné pravidelné servisní prohlídky či údržbu.

Přístroj má dobrý design tvaru a je lehký aby umožnil snadné držení po delší dobu. Přes svoji lehkost je
přístroj robustní a zajišťuje spolehlivost a MTBF v nepřetržitých a rozsáhlých akcích.

Jedinými ovládacími prvky na tomto typu detektoru jsou přepínač ON / OFF a vnitřní seřizovač citlivosti, který
je umístěn pod štítkem se stručným manuálem na zadní straně rukojeti.

Princip funkčnosti
Když je detektor zapnutý, vestavěný oscilátor přenáší střídavé elektromagnetické pole nízké intenzity v okolí
sondy detektoru. Toto pole indukuje vířivé proudy do kovových cílů, čímž způsobuje sekundární pole, které
změní kmitočet amplitudy detektoru. Tato změna je zpracována elektronicky a je převedena do vizuálního a
zvukového ohlášení signálu. Zhruba jednu sekundu po zapnutí přístroje je zařízení funkční a schopno
provozu.

Detektor nezpůsobuje žádné zdravotní potíže prohledávaným osobám, nepoškozuje ani neovlivňuje
kardiostimulátory či jakýkoli magnetický nahrávací materiál.

Popis konstrukce
Detektor je kompaktní a skládá se ze dvou Polyamidových částí, ve kterých jsou uloženy elektronické obvody,
cívka a bateriové pouzdro. Prohledávací část detektoru je oválná a obsahuje senzor, kterým musíte
pohybovat v oblasti, kterou chcete prohledat na přítomnost kovových předmětů.
Ovládací pole a část se stručným návodem jsou zapuštěny do rukojeti detektoru. Bateriové pouzdro je
přístupné ze spodní části rukojeti po vysunutí dvířek. Vstup pro sluchátka o velikosti 3,5mm je umístěn na
boku rukojeti. Zelená LED dioda na přepínačem ON/OFF zapíná kontrolu stavu baterie. Červená LED dioda
na boku rukojeti zobrazuje detekci kovového předmětu, která je doprovázena i zvukovým signálem.

zelená LED pro kontrolu stavu baterie
sluchátkový vstup
ON/OFF přepínač

červená LED pro visuální alarm

Otevřené bateriové pouzdro

Příslušenství
Následující příslušenství je možno dokoupit:
Cestovní pouzdro
Cestovní brašna
Dobíjecí NiMH baterie a nabíječka
Sluchátka
Zapnutí přístroje
Pro zapnutí přístroje postupujte takto:
Pokud si nejste jisti že je v přístroji vložena baterie, otevřete bateriové pouzdro opatrným vysunutím
dvířek, u kterých jste předtím povolili zajišťující šroubky. Ujistěte se, že je baterie vložená správně, tzn.
že je vložena dle správné polarizace označenou (+) na dvířkách a poté tato dvířka umístěte zpět a
zajistěte šroubky.
Přepněte přepínač ON/OFF do pozice ON a všimněte si zelené LED diody a její intenzity, protože tím
si ověříte aktuální napětí a stav vložené baterie.

Kontrola baterie
Zelená LED dioda na operačním štítku zobrazuje stav vložené baterie.
V případě, že je indikace LED slabá nebo se vůbec nerozsvítí, musíte baterii vyměnit. Pokud v přístroj
používáte dobíjecí baterii, ujistěte se, že je tato plně nabita.

zelené LED pro
kontrolu stavu baterie

S použitými bateriemi zacházejte dle instrukcí výrobce a dodržujte platné zákony a vyhlášky o likvidaci a
nakládání s nebezpečným odpadem v zemi použití.
Pro nabití dobíjecích baterií postupujte dle návodu výrobce dobíjecího zařízení.

Nikdy se nepokoušejte dobíjet obyčejné baterie, které k tomu nejsou určeny!

Použití zařízení
SC 61 pracuje v „dynamickém režimu“, který vyžaduje pohyb
vyhledávací sondou detektoru nad místem, které chcete
prohledat pro případnou přítomnost kovového předmětu a
tím zajistíte zvukový a vizuální výstražný signál.

Dynamický režim má výhodu, že se přístroj automaticky
přizpůsobuje případným místním elektromagnetickým
interferencím v pracovním prostředí, jakou jsou např. kovové
výztuže ve zdech, podlaze či stropech a během práce tyto
případné vlivy eliminuje.
Při prohledávání osoby pohybujte sondou přístroje nad
určitými části jejího těla. Jakmile je sonda v přítomnosti
kovového předmětu vydá přístroj varovný signál a zároveň
se rozsvítí červená LED dioda.
Zvyšující se frekvence a intenzita zvukového signálu jakmile
se sonda detektoru přiblíží ke kovovému předmětu.
Vyvarujte se „mrtvým místům“, zkontrolujte také předměty držené v ruce a nezapomeňte znovu prohledat části
těla, odkud byly před Vámi odstraněny kovové předměty.

Citlivost vyhledávání
Běžně je zařízení kalibrováno k detekci kovové mince o Ø 23mm na vzdálenost cca 6 cm od vyhledávácí
sondy detektoru, ale toto je možno změnit/zvýšit. Zvýšením nastavení citlivosti můžete ale způsobit
nesrovnalosti během prohledávání, protože detektor může zachytit i velmi malé předměty.

Interference/ Rušení
Přesto, že je detektor vyroben tak, aby potlačoval případné interference z okolí , může se stát, že budete
rušeni, zejména v těsné blízkosti velkých kovových předmětů, jako jsou např. ocelové dveře, automobily apod.

Toto je zvláště patrné, např. u železobetonu. V některých případech je proto doporučeno použít nějaký
nekovový podstaven, který by případné interference od železobetonového podkladu vyrušil.

Detektor může vydávat falešné signály, když je v těsné blízkosti jiného takového přístroje. Tato interference se
projevuje jako roztřepaný výstražný zvuk detektoru.

Abyste předešli tomuto případu, je dobré vybírat detektory s různými frekvencemi. Můžete proto používat
pouze detektory s lichými a sudými výrobními čísly, abyste s nimi mohli pracovat v těsné blízkosti. Jinak je
možné pouze pracovat s přístroji od sebe vzdálenými alespoň 1 m a více.
Interference také závisí na nastavení citlivosti přístroje. K zaměření větších předmětů používejte hranu (lem)
vyhledávací sondy detektoru.

Údržba
Údržba detektoru spočívá pouze ve výměně baterií či dobíjení dobíjecích baterií při jejich použití.
Vyjměte baterie po skončení jejich životnosti, jinak by mohly vytéct. Doporučujeme vyndat baterie také při
delší době, kdy není přístroj používán. Nikdy nepoužívejte detektor pro jiné účely, než ke kterým je vyroben.
SC61 je přístroj s dlouhou životností a vysokou spolehlivostí. V případě snížení výkonu přístroje, zkontrolujte
stav baterií, bateriové kontakty a správnou polaritu vložené baterie.

Kalibrace citlivosti
V případě, že Vám nevyhovuje tovární nastavení citlivosti a máte zájem toto změnit, použijte seřizovač
k nastavení přístroje na požadované hodnoty.
Použijte slabý šroubováček či jiné podobné zařízení, kterým opatrně odstraníte štítek se stručným návodem
od výrobce, aniž byste jej poškodili.
Po odstranění štítku naleznete otvor v místě označeném červeným kroužkem na obrázku (viz níže). Zapněte
detektor ON.
Vložte malý šroubováček (cca 2 mm) k zachycení malého šroubku
na vrchu trimru pod otvorem a otočte kalibrátorem proti směru
hodinových ručiček za účelem redukce (snížení) citlivosti nebo po
směru hodinových ručiček k jejímu zvýšení.
Maximální citlivosti docílíte, když seřizovač nastavíte před polohu,
kdy začne detektor vydávat nepřetržitý zvukový signál. Je
doporučeno, abyste snížili citlivost o cca polovinu otáčky, čímž
zajistíte stabilitu přístroje.

Bezpečnost a standardy kvality

Vnitřní řízení kvality výroby společnosti vyrábějící SC 61 je předmětem ročního auditu ČSN EN
ISO 9001:2000
Přístroj SC 61 odpovídá EMV požadavkům EN 61000-6-3:2001, EN 55022B,
EN 61000-6-1:2001, IEC 801-2, IEC 801-3

Technická Data
Operační čas

cca 30 - 35 h (E-Block 550 mAh)
cca. 15 h (dobíjecí 250 mAh)

Operační frekvence

Různá pro sudá a lichá výrobní čísla

Spotřeba proudu

cca. 8 – 10 mA (kompletní indikace)

Teplotní rozsah

-10°C to +55°C

Napájecí zdroj

9V běžná baterie IEC 6LR61 nebo nabíjecí 9V

Nabíjecí doba

5-6 h pro ELG nabíječku s ochranou přepětí
10 - 14h pro běžné nabíječky

Délka

cca. 420mm

Vyhledávací sonda

cca. 170 x 115mm

Rukojeť

cca. Ø 32mm x 36 mm

Váha

cca. 280 g
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