
CEIA CMD®

NSN: 6665-15-1805234

ÇOK YÜKSEK PERFORMANSLI KOMPAKT 
METAL DEDEKTÖRÜ

SEÇKİN ÖZELLİKLERİ
¬  Tüm metal ve minimum metal içerik hedeflerinin etkin tespiti

¬  Dengeli, Hafif tasarım

¬  Küçük ambalaj boyutu 

¬  Aşağıdakilerle gösterilen hedef konumunun doğru şekilde 
taranmasına yardımcı: ∂ akustikmodülasyon

∂ maskelenebilir ledli ekran

¬  Yakın hedefler için yüksek ayırım kabiliyeti 

¬  Otomatik olarak, mineralize dengeleme ve yüksek doğal  
metal içeriği olan toprak analizi yapabilme 

¬  Entegre edilmiş pil şarj cihazı 

¬  Uzun pil ömrü 

¬  Oldukça yüksek düzeyde elektriksel ve mekanik güvenilirlik 

¬  Bir mikroişlemci ile çalışan kontrollü otomatik teşhis sistemi 

¬  Tamamen dijital olarak sahada program bellek yükseltme 
yeteneği 

¬  Kolay kullanım için minimum eğitim süresi gerekliliğile 

¬  Minimum kurulum süresi

CEIA reserves the right to make changes, at any moment and without notice, to the models (including programming), their accessories and options, 
to the prices and conditions of sale

w w w . c e i a . n e t

   TEK PARÇA KATLANABİLİR
TASARIM 



ERGONOMİK İŞLEM
Her çalışma durumunda kolaylıkla ve rahatlıkla kullanılmak üze-
re bilinçli olarak tasarlanan CEIA CMD, yirmi saniyeden daha kısa 
bir sürede çalıştırılabilir.

Küçük Boyutuna ve Düşük Ağırlığına ek olarak, Metal Dedektörü, 
MIL-D1 Metal Dedektörünün kanıtlanmış en önemli özelliklerini 
korur.

Teleskopik kolun uzunluğu dik, diz çökmüş veya eğilimli konum-
larda çalıştırmak için ayarlanabilir.

CEIA CMD Laterit ve manyetit içeren iletken ve iletken olmayan topraklarda 

metal ve minimum metal içerik hedeflerini tespit etmek için çok yüksek 

performanslı, yüksek hassasiyetli Kompakt Metal Dedektör tasarlandı

CEIA reserves the right to make changes, at any moment and without notice, to the models (including programming), their accessories and options, to the prices and conditions of sale

  MINIMUM KURULUM ZAMANI: YİRMİ SANİYEDEN DAHA AZ 

TEK PARÇA KATLANABİLİR TASARIM 
Metal Dedektörü, bir arama başlığı, bir kontrol ünitesi, bir teles-
kopik kol ve dirsek desteğinin hepsinin tek parçalı bir tasarımla 
bir araya getirilmesinden oluşur. Arama başlığı hafiftir ve kab-
lolar olası hasarlardan korunmak üzere kol içinde özel tasarlan-
mıştır.

Tek parça katlanır tasarımla, CEIA CMD Metal Dedektörün çok 
kısa sürede çalışmasını ve kolayca her yere taşınması sağlanır. 

Dedektör, pillerin çıkarılmasına gerek kalmadan pillerin yeniden 
şarj edilmesini sağlayan (3 saate kadar) dahili bir Ni-MH pil şarj 
cihazı ile donatılmıştır. Bu bileşenlerin tam çevre korumasına ve 
aynı zamanda kullanıcı için maksimum çalışma hızına izin verir.
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Dedektör ISO-9001 standardına uygun bir şekilde üretilmiş ve herhangi 

bir uygulama alanında ve zor operasyonel gereksinimleri karşılamak üzere 

tasarlanmıştır 

AKSESUARLARI
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CEIA TEST SİTESİNDE OPERASYONEL TESTLER.

MODERN KONTROL BİRİMİ
Sızdırmaz kontrol ünitesi ve arama kafası en zorlu çevre 
şartlarına ve standartlara dayanıklıdır. Tüm kontrollere operatör 
kolayca ulaşabilmektedir:

1     ses seviyesi ayarı

2     hassasiyet ayarı

3     dahili hoparlör

4     açma-kapama ve reset anahtarı

5     sinyal yoğunluğunu gösteren led göstergesi

6     LED çubuk göstergesini maskelemek için katlanır kapak

7     pil şarj cihazı durum göstergesi

8     kulaklık konektörü

EŞŞİZ VE OTOMATİK OLARAK TOPRAK ANALİZ 
SİSTEMİ
CEIA CMD herhangi bir manuel kalibrasyon gerektirmez; Buna 
ek olarak, CEIA’nın Münhasır Otomatik Zemin Analiz Sistemi sa-
yesinde her türlü arazide optimum hassasiyet sağlanır.

Metal nesnelerin lokalizasyonu, algılanan kütlenin konumunun 
doğru bir şekilde tanımlanmasına olanak tanıyan Görsel bir LED 
çubuk grafiğinin yardım ettiği bir Akustik Modülasyon saptama 
sistemi ile donatılmıştır.

İstenirse, led aydınlatamalar,  görünürlüğü önlemek için (gizli 
operasyonlarda) bir  kapakla örtülebilir.

GSMD-TPS  -  EĞİTİM SETİ
Eğitim Seti, çeşitli derinliklerde numunelerin algılanmasını test etmek için tasar-
lanmış çeşitli referans örnekleri içerir. Farklı algılama teknikleri için çok yönlü bir 
eğitim aracıdır ve çeşitli metal dedektörlerini test etmek için de uygundur. Kit, 
Birincil Referans Örneğine 
Uygunluk Sertifikası ile bir-
likte sağlanır.

GSMD-TK  -  TEKNİK BAKIM ALET TAKIMI
Bakım Seti, özellikle CEIA CMD  bakımdan sorumlu personel için tasarlanmış 
eksiksiz, bağımsız bir takım setidir. Herhangi bir bakım ve onarım gereksinimi 
için gerekli tüm araçları içerir. Güçlü, kompakt, su geçirmez kılıf, Kit’in her yerde 
ve her koşulda kullanılmasını sağlar ve böylece cihazın mükemmel bir çalışma 
ortamında kalmasını sağlar.
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GÜÇ ÜNİTESİ Pil çeşitleri (2x), ANSI Standard, tip C
1.5V Alkaline (LR14)
1.2V Ni-MH rechargeable

PİL ÖMRÜ 20 ° C’de pil ömrü (varsayılan arama programında):
- alkalin piller ile: 6 saat
- Ni-MH (6000 mAh) şarj edilebilir pillerle: 8 saat

Pil şarj işareti

METAL ALARM Ayarlanabilir hassasiyet

Ayarlanabilir  ve görsel LED ekranlı sesli alarm
(Kapatma kapağı ile maskelenebilir)

ÖLÇÜLERI Arama Başlığı: 350 mm x 140 mm

Katlı Hali: 387 mm x 157 mm x 76 mm

Tam açıldığına uzunluk: 1290 mm

Taşıma çantası: 395 mm x 200 mm x 110 mm

AĞIRLIĞI Metal Detector Pilleri olmadan: 1,98 kg

Piller dahil: 2,1 kg

Taşıma çantası: 540 g

Kulaklık: 170 g

IKLIM KOŞULLARI Depolama şartları: -55 °C den  +85 °C

Kullanım şartları: -46 °C den +70 °C

İlgili çevre standartlarını karşılamakta ve aşmaktadır

KORUMA SEVIYESI IP68 (IEC 529)

Taşıma çantası su geçirmez sentetik kumaştan üretilmiştir

KURULUM ZAMANI Yaklaşık Yirmi saniye (Pilleri yerinde takılı olduğunda)

OPSIYON/
AKSESUARLARI 

90-260V~ Dahili pil şarj cihazı için güç kaynağı adaptörü

12/24Vdc Araç çakmak fişiyle donatılmış dahili batarya şarj cihazı 
için güç kaynağı kablosu

Harici kulaklık

Sert taşıma çantası
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1    KULAKLIK

2    KULAKLIK KULAKLIĞI KIYAFETE TAKMAK İÇİN 
KLİPS

3     KULLANIM KLAVUZU

4     PİLLER   

TEKNİK BİLGİLER

TAŞIMA


