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LORENZ DEEPMAX Z1 serisi dedektörleri titreşimli GBS metal dedektörleri alanında en son yeniliklere sahip olan metal
dedektörleri arasındadır. Muhtemelen bugün itibariyle piyasada mevcut olan en hassas ve en istikrarlı metal saptama
cihazlarından biridir. LORENZ DEEPMAX Z1 serisi metal dedektörü yıllarıca süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının
bir sonucu olarak üretilmiş bulunmaktadır. Bu yeni ürünün üretilmesi ve özellikle bu yeni ürüne iyileştirilen metal
sınıflandırma sistemi ve otomatik zemin dengeleme imkânları gibi imkânlarla donatılması çok fazla çabayı gerektirmiştir.
Titreşimli GBS (Titreşimli Zemin Dengeleme Sistemi) özellikle derinlerde yapılan metal aramalarına yönelik olarak
uygundur. Bu elektronik cihazın performansı hemen hemen tuzlu sudan ve birçok tip mineralize toprak yapısından veya
sıcaklık değişikliklerinden etkilenmemektedir. Özel olarak dizayn edilen elektronik unsurlar zeminden gelen sinyalleri
keserken öte yandan metal nesnelerden gelen sabit sinyalleri göstermektedir. LORENZ DEEPMAX Z1 serisi bu nedenle en
kötü çevresel koşullar altında bile derinlerde metal saptama amacına yönelik olarak güvenilir bir alettir. Yeni geliştirilen bir
devre dizaynı enerji hatlarından gelen parazitleri baskılamakta ve ayrıca çok yüksek bir saptama derinliği elde etmek
amacıyla bir güç titreşim tekniği son derece doğru sinyaller üretmektedir.
LORENZ DEEPMAX Z1 son derece kaliteli bir dedektör olup, gerek küçük gerekse büyük başlıkların bulunması amacına
yönelik olarak tasarlanmıştır. Büyük başlıklar üretmekte oldukları güçlü ve derin manyetik alan nedeniyle derin metal
nesnelere yönelik son derece derin kapasiteler sunmaktadır. Küçük başlıklar tercihen örneğin tek bir madeni para grubu
veya altın kesecikleri gibi grupları arıyorken kullanılmaktadır. Bu model genel olarak son derece geniş bir yelpazede
demirli olmayan metal nesnelerin bulunmasına yönelik imkânlar sağlamaktadır. Özel olarak geliştirilmiş olan LC Ekranı ile
cihazın çok basit bir şekilde çalıştırılması sağlanmış olup, cihaz minimum miktarda kontrol gerektirmektedir. Aynı
zamanda bu dedektör modelinde titreşimli bir dedektör için yeni olan çok sayıda özellik mevcut bulunmaktadır. Bu
dedektörde kullanılan kaliteli elektronik malzemeler ve çok özel tasarlanmış elektronik devre hassasiyetin yanı sıra aynı
zamanda kullanım basitliği de sağlamaktadır.

DEEPMAX metal dedektörleri çoğunlukla profesyonel metal saptama ekipmanları arasında en son yeniliklere sahip ve en
yüksek kalitede olan aletler arasında kabul edilmektedir.
Bizler imalatçı şirket olarak ürünlerimize en yüksek standartları uygulamaktayız. Bu nedenle ürünlerimizin tasarımı ve
özellikleri daha önceden ilgili taraflara ihbarda bulunmaksızın değiştirilebilecektir.

1.Güvenlikle ilgili bilgiler
Güvenlik sebepleri nedeniyle LORENZ DEEPMAX Z1 cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu
okumanız tavsiye edilmektedir. Özellikle aşağıda belirtilen hususlara özel bir dikkat sarf etmelisiniz.
LORENZ DEEPMAX Z1 ile birlikte sağlanan hızlı şarj cihazının bulunduğunuz yerdeki ana elektrik şebekesine uygun
olup olmadığını belirleyin. Bu hususa yönelik daha detaylı bilgi edinebilmek için lütfen 12. bölüme bakın. Cihazla birlikte
sağlanan şarj cihazı 90-264 VAC-AC voltajlarında çalışacaktır.
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Zarar görmüş bağlantı kabloları veya araştırma başlıkları muhtemelen elektrik şokuna yol açabileceği nedeniyle asla
kullanılmamalıdır.
Kısa devrelerden, hatalı kutup uygulamasından veya elektrik şokundan kaçınabilmek amacıyla sadece LORENZ
DEEPMAX Z1 imalatçısı tarafından önerilen yedek parça ve aksesuarlar kullanılmalıdır. Kulaklık kullanmanız halinde
kulaklarınızı korumak için lütfen sesini kısınız.
Metal nesnelere yönelik kazı yapıyorken aynı zamanda savaş materyalleri de bulunabilecektir. Bu nedenle özellikle büyük
nesnelerin yeri tespit edildiğinde bu konuda özel bir dikkat gösterilmelidir. Arama başlığı tarafından üretilen güçlü DC
manyetik alanı ile özel tip madenler tespit edilebilmektedir. Kalp pili takan veya diğer hassas cihazları kullanan kişiler
arama başlığının olduğu alana yaklaşmamalıdırlar. Lütfen LORENZ DEEPMAX Z1 imalatçı şirketi olarak bizlerin
ürünlerimizle ilgili veya ürünlerimizden kaynaklanan herhangi bir hasardan dolayı sorumlu tutulamayacağımızı anlayışla
karşılamanızı rica ediyoruz.
Ürünlerimizin tasarımı ve özellikleri daha önceden bu konuya yönelik ihbarda bulunmaksızın değiştirilebilecektir.

2.Fonksiyon
LORENZ DEEPMAX Z1 cihazı harekete dayanmayan titreşimli GBS (titreşim zemin dengeleme sistemine)
dayanmaktadır. İlk olarak arama başlığı tarafından kısa ve yoğun manyetik dalgalar yayılmaktadır. Bu manyetik darbeler
örneğin metal gibi nesnelerin iletim materyallerinde Eddy akımları oluşturmaktadır. Bu eddy akımları bir metal nesnede
bulunmakta olup, arama başlığı tarafından yayılan manyetik akım kapatıldıktan sonra artık hissedilmemektedir. İşte zaman
gecikme esaslı aynı arama başlığı tarafından alınan aşamadaki Eddy akımları bu nedenle tespit edilebilmektedir. Bu küçük
voltaj değişikliklerini tespit edebilmek için son derece karışık bir elektronik devre sistemi gerekli olup, ayrıca alınan belirli
sinyalleri parazit kaynaklarından ayırt etmek zorundadır. Arama başlığı alanının yakınında herhangi bir metal olduğunda ya
kulaklık yâda mikrofon tarafından duyulabilir bir sinyal yayan voltaj kontrollü osilatörü (VCO) devreye sokabilmek
amacıyla sinyal arttırılmak zorundadır.
Temel alandaki akımlarla metal nesnede oluşan Eddy akımları ilgili metal nesnenin iletkenliğine dayalı olarak giderek
zayıflayacaktır. İşte bu nedenle sınıflandırma devresi belirli bir periyot boyunca alınan Eddy akımlarının görsel zaman
esaslı gecikme okumasına yönelik bir değer kazandırmaktadır. Ayrıca ikili bir D başlık sistemi kullanıldığında tespit edilen
metalin demirli veya demirsiz olup olmadığı belirtilebilmekte olup, bu yönde bir gösterge mevcuttur. Bu ise metalin
muhtemel kaynağına yönelik bilgi vermenin yanı sıra aynı zamanda yayılan ses kaynağını tespit etmeye de imkân
tanımakta olup, böylece gömülü olan metal nesnenin tam yerini ve büyüklüğünü daha önceden tahmin edebilmek mümkün
olabilmektedir.

2.1.Avantajları
Titreşimli GBS sisteminin prensibi yüksek çaptaki başlıkların kullanılması ve yüksek bir iletişim gücünün oluşması
avantajına sahiptir. Bu özellikle derinlerde arama yapıyorken geçerli olan bir durumdur. Herhangi bir ayarlama işlemi
gerekmeksizin farklı büyüklükteki kablolu başlıklar ve farklı şekildeki kablolu başlıklar LORENZ DEEPMAX Z1’e
bağlanabilmektedir.
Birbirinden farklı başlık sistemlerine otomatik olarak uyabilmesini sağlamak amacıyla dedektöre özel bir adaptasyon
devresi eklenmiştir. Bu bağlanan herhangi bir başlıkla son derece derinlerde arama yapabilme imkânı sağlamaktadır. Arama
başlığının çapı genişlediğinde aynı zamanda büyük nesnelere karşı olan hassasiyet artmaktadır. Böyle bir durumda küçük
nesneler daha az bir hassasiyetle belirlenebilecektir. Bu özellikle küçük parçaların ihmal edildiği ve büyük nesnelerin
yerlerinin tespit edilmeye çalışıldığı bir durumda arzu edilebilir faydalı bir özelliktir. Büyük başlıklar yüksek saptama
aralıkları sunmaktadır. Hatta manyetik demir oksitlerin mevcut olduğu özellikle zorlu topraklarda bile LORENZ
DEEPMAX Z1, Zemin Dengeleme Sistemi kullanıldığında gerek demirli ve gerekse demirsiz olan metal nesnelere yönelik
son derece derin araştırma imkânları sunmaktadır. Diğer sistemler çoğunlukla topraktaki derinliğine arama etkinliğini
azaltan toprak etkilerinden olumsuz yönde etkilenmektedir. LORENZ DEEPMAX Z1 tıpkı “hava testlerinde” olduğu gibi
birçok toprak tipinde nesneleri hemen hemen aynı derinliği itibariyle tespit edebilmektedir. LORENZ DEEPMAX Z1
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cihazının örneğin altın, gümüş ve bakır gibi demirli olmayan metal nesnelere karşı olan yüksek düzeydeki hassasiyeti ve bu
dedektör sisteminde kullanılan yeni metal analiz sistemi bu dedektörü birbirinden farklı metallerin bulundukları yerlerinin
tespit amacına yönelik olarak muhteşem bir cihaz kılmaktadır. LORENZ DEEPMAX Z1 tespit edilen her metale yönelik
olarak LCD ekranının üzerinde görsel bir sinyal yayınlamaktadır. Bu zaman gecikmeli okuma sistemi ile 000 ve 099
arasında bir sayı belirtilmekte olup, buda ilgili metal nesnelerin sınıflandırılmasına yardımcı olmaktadır. Metal
sınıflandırma devre sistemi sadece bazı durumlarda metal nesnenin büyüklüğünden olumsuz yönde etkilenebilmekte olup,
bu nedenle büyük metal parçaların yanı sıra aynı zamanda küçük madeni paraları da tespit edebilmektedir. LORENZ
DEEPMAX Z1 aynı zamanda son derece güçlü ve etkili bir demirli/demirli olmayan metal analizi sunmakta olup, bu sistem
26 cm veya 35 cm ikili D araştırma başlıklarıyla birlikte kullanıldığında son derece zorlu toprak koşulları altında istikrarlı
olarak çalışmaktadır. Dedektör aynı zamanda hoparlör veya kulaklık yoluyla duyulabilir bir seste yaymaktadır. Elde edilen
saptama derinlikleri (hava testlerinde) hemen hemen birçok toprak tipindeki saptama derinlikleriyle aynı olup, bu nedenle
standart darbeli indüksiyona veya sinüs dalgalı VLF-TR dedektörlerine göre son derece daha fazla güvenilirlerdir.
LORENZ DEEPMAX Z1 kolay bir çalıştırma özelliği sağlamasının yanı sıra aynı zamanda yüksek hassasiyet ve istikrarı
da içerecek olan geniş bir yelpazedeki özelliği kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu nedenle kontrol mekanizmalarının
sayısı azaltılmış olup, dedektörün fabrika ayarlarımıza yeniden ayarlanması alanda en iyi sonuçları sağlayabilmektedir.
Bunlar aşağıdaki gibidir:






























Her türlü metale karşı son derece yüksek hassasiyet;
Mineralize olan topraklarda veya tuzlu suda titreşimli zemin dengeleme sistemi ile istikrarlı bir çalışma;
Çok az sayıda kontrol mekanizması ve müşterilerin istekleri doğrultusunda ayarlanan LC ekranı ile güvenilir ve
basit bir şekilde çalışma;
Büyük başlık sistemlerinin kullanılması halinde tam olarak nokta tayini yapabilme;
Son derece kolay ve etkin bir şekilde büyük alanların saptanması;
Su ve toz korumalı elektronik ünitesiyle sağlam ve güçlü bir mekanik konstrüksiyon;
Farklı saptama amaçlarına yönelik olarak geniş bir yelpazede araştırma başlıkları mevcuttur.
Farklı başlık büyüklüklerinin ve başlık dizaynlarının elektronik unsurlarına otomatik olarak adaptasyonu;
Küçük istenmeyen metal nesnelerin belirlenebilmesi veya elemine edilebilmesi özelliği;
Birbirinden farklı ses ayarlarıyla hızlı ses cevap sistemi;
Logaritmik ses cevap sistemi ve şiddet çubuk grafik okuması (nesnelerin nokta tayini olarak yerinin kolayca
belirlenebilmesi için);
Ses alarm tonuyla batarya kontrolü;
Kalibre edilebilen statik (harekete dayalı olmayan) metal sınıflandırma sistemi ve görsel iletkenlik/süre gecikmeli
okuma-zaman gecikmeli okuma;
Demirli ve demirsiz olan metal nesnelerin son derece güçlü bir şekilde tespit edilebilmesi;
Net bir şekilde ayarlanabilen ses eşiği;
Sabit statik cevap (akustik ve görsel);
Su geçirmez araştırma başlıkları;+
Kuru hücreler olarak tanımlanan dünyanın her yerinde çalışmaya uygun olan yeniden şarj edilebilir NIMH Batarya
Paketi;
Dünyanın her yerinde çalışma şartlarına uygun 90-265 V AC/50-60 Hz hızlı şarj elektronik unsurları;
Aynı zamanda aksesuar olarak da kullanılabilen 10-30 V DC araba şarj cihazı;
Düşük frekanslı EMI parazitlerini ortadan kaldırabilmek için Frekans ve Filtreleme-Filtre Fonksiyonu;
Otomatik zemin kalibrasyon tekrar ayarlama imkanı;
Küçük nesneleri elemine etmek veya nesnelerin yerini kolayca belirleyebilmek (nokta tayini yapabilmek) için
birbirinden farklı Gecikme ve Hassasiyet ayarları;
Son derece derinlerdeki büyük metal nesnelere yönelik saptama özelliği;
Altın bulma konusunda ve düşük iletkenli metal parçaların bulunması konusunda gelişmiş bir saptama aralığı;
Kentsel alanlarda daha az parazit oluşabilmesini sağlamak amacıyla düşük frekanslı parazit eliminasyon devre
sistemi;
Son derece güçlü zemin sinyalleri ve kolay bir nokta tayini için yüksek dinamik aralık;
Örneğin madeni paralar veya diğer demirli olmayan nesneler gibi küçük nesnelerin saptanmasına yönelik optimum
performans;
Tekli veya ikili endüksiyon dengeli veya diferansiyel başlık dizaynları kullanılabilmektedir.
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Çeşitli arama başlıklarıyla birlikte aynı zamanda çalışan çok sensorlu tetikleme saptama (MST) sistemi birbirini
etkilemeksizin çalışabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi edinebilmek için lütfen bizimle irtibata geçin.
Altı adet 2D imajı ve alınan taramalardan altı adet 3D yüzey haritası oluşturacak şekilde ilave yazılım ve donanım
kitiyle birlikte veri kayıt fonksiyonunun kolay bir şekilde kullanılabilmesi; her bir harita elektronik analiz
metoduna bağlı olmak üzere farklı olup, bu nedenle zeminde gömülü bulunan muhtemel metal tipini tespit
edebilme açısından önemli olabilmektedir.
GPS esaslı sayaç ve pusula başlığı bilgi sistemi veri kayıt sistemiyle çalışmayı kolaylaştırmaktadır.
Bütün yeni fonksiyonları içeren yeni araştırma sistemi;
Sinyal güçlendirmeli çubuk grafik, zaman gecikme okuması, demirli/demirsiz nesnelere yönelik ikonlar,
bataryanın durumu ve bütün mod ayarları geniş LC ekranında aynı anda görülebilmektedir.

2.2.Uygulamalar
LORENZ DEEPMAX Z1 profesyonel arama ve yer belirleme uygulamalarına yönelik olarak geliştirilmiştir.
Geniş bir yelpazedeki arama başlığı bu metal dedektörüne bağlanabilmektedir. Özellikle çerçeveli başlıklarda büyük alanlar
etkin bir şekilde tespit edilebilmektedir. Tuzlu su, birçok toprak tipi veya sıcaklık değişiklikleri LORENZ DEEPMAX
Z1’in saptama aralığının çok az ölçüde etkilemektedir. Örneğin çivi ve folyo gibi istenmeyen nesneleri elemine etmek veya
daha büyük ve derindeki nesneleri arıyorken bunları istenmeyen nesneler olarak belirleyebilmek mümkündür. Küçük
başlıklarla birlikte LORENZ DEEPMAX Z1 toprağın derinliklerinde küçük nesneleri arıyorken muhteşem bir cihazdır.

3.Z1’e Yönelik Talimatlar
LORENZ DEEPMAX Z1’in ön panelinde üç adet ZERO, MENU ve POWER adında basma düğmesi bulunmaktadır.
Aynı zamanda veri kayıt fonksiyonu açık olduğunda aynı kontrollerle veri kayıt fonksiyonu da çalıştırılabilmektedir.
1.Teleskopik kutbuyla birlikte başlığı monte edin ve taşıyıcı şeridi şeridin üzerine batarya ve elektronik unsurlarla birlikte
yerleştirin.
2.Batarya ve başlığı Z1 elektronik ünitesine bağlayın.
3.LOW BAT (DÜŞÜK BATARYA) işareti görüldüğünde POWER’e kısaca basın ve ilk olarak bataryayı şarj edin.
4.Otomatik iki aşamalı zemin dengeleme sistemini başlatmak için yüksek bir biiip sesi gelene kadar ZERO’ya basın.
5.Daha sonra herhangi bir metal bulunmayan bir yerde başlığı zemin seviyesine doğru alçaltın ve ikinci bir düşük biiip sesi
çıkana kadar yeniden ZERO tuşuna basın. Yukarıyı ve aşağıyı gösteren oklar başlığın konumunu gösterecektir.
6.MENU tuşuna kısaca basarak fonksiyonları seçin ve daha uzun bir süre boyunca MENU tuşuna basıyorken diğer
fonksiyona veya geriye gidebilirsiniz.
7.Hızlıca aynı butona mükerreren basarak ZERO tuşu ile yukarı doğru olan değerleri ve POWER tuşu ile aşağıda doğru
olan değerleri seçin.
8.Üç saniye sonra ikonlar otomatik olarak yanıp sönmeyi durduracaktır. Değişiklik fonksiyonlarını sağlamak için yeniden
MENU tuşuna basın.
9.Birçok fonksiyonun 1 konumundayken düşük bir hassasiyet/yoğunluğu olup, ayarlar örneğin 4, 5 veya 9 gibi yükseldikçe
bu durum daha yüksek hassasiyet/şiddet-yoğunluk/parlaklık/ses/frekans ve bu gibi unsurlarla sonuçlanacaktır.
Zaman zaman çalışma esnasında ses eşiğini belirleyebilmek için ZERO tuşuna kısa bir süre basılmak zorundadır.
Bir arama başlığı değiştirildiğinde ünite kapatılmakta veya otomatik iki aşamalı zemin dengeleme sistemi (Aşma 4 ve 5)
devreye girmemekte olup, bir PRE SET zemin dengeleme sistemi çeşitli başlıklara ve yüksek manyetik toprak koşullarına
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tekabül ederek GND modlarında her zaman aktif olacaktır. Çalışma esnasında otomatik zemin dengeleme farklı yerlerde
veya tek bir manyetik taş üzerinde gerçekleştirilebilecektir.

Fonksiyonlar/Ayarlar
*DEL 1-4 Bu DELAY modunda bütün metaller ve topraktaki mineralizasyon görülmektedir. 1 ve 2 sadece büyük metal
nesneleri gösterirken 3 ve 4 aynı zamanda küçük madeni paralara/folyolara yönelik iyi bir hassasiyet aralığı sağlamaktadır.
*GND 1-4 Bu GROUND (TOPRAK) modunda bütün mineral topraklar elemine edilmektedir. 3 ve 4 numaralı ayar toprağı
ihmal ederek en yüksek hassasiyet aralığını sağlamaktadır.
GND 1-İletkenliği yüksek olan nesneler (daha büyük altın parçacıkları ve madeni paralar)
GND 2-İletkenliği düşük olan nesneler (daha küçük altın parçacıkları ve folyolar)
GND 3-İletkenliği düşük ve yüksek olan nesneler
GND 4-Bütün metallere yönelik olarak yüksek bir hassasiyet özelliği göstermektedir. Ama sadece düşük/orta düzeyde
mineral topraklarda ikili D başlıklarla kullanılmaktadır. Yüksek düzeyde mineralleşmiş olan topraklara yönelik olarak
GND 1, 2 ve 3’e bakınız.
DEL (DELAY)’dan GND (GROUND) ayarlarına geçmek mümkündür.











FILTER özelliği güç hatları radyo vericileri tarafından oluşturulan parazit miktarını azaltmakta olup, 0 herhangi
bir filtre sağlamamasına rağmen çok hızlı bir cevap vermekle birlikte 5 düşük bir cevap hızıyla düşük bir parazit
sağlamaktadır. Büyük başlıklarla birlikte yüksek ayarları ve küçük başlıklarla birlikte düşük ayarları kullanın.
Yüksek bir filtre ayarını kullanmadan önce parazit miktarını azaltabilmek için ilk olarak FREQ (FREQUENCY)
(FREKANSI) ayarlayın.
5 numaralı moddaki AUTO’da dedektör otomatik olarak değişen zemin tipine veya sıcaklık koşullarına göre
hızlıca ses eşiğini yeniden ayarlayacaktır. 1 numaralı pozisyonda dedektör kendi kendisini çok yavaş ayarlarken 0
numaralı pozisyonda bu otomatik ayarlama işlemi kapatılmakta olup, bu durum özellikle yüksek saptama aralıkları
elde edebilmek için büyük başlıklarla tavsiye edilmektedir. Bazı durumlarda 0 konumundayken ses eşiğini elde
edebilmek amacıyla ZERO kontrol tuşuna daha sık basılmak zorundadır.
SENS hassasiyet ayarlama ayarı: 1 düşük ve 5 ise yüksek hassasiyeti göstermektedir.
VOLUME (SES) ayarları 0 ses olmadı ve 9 çok sesli oldu anlamına gelmektedir.
DLOG 1 opsiyonel yazılım/donanım kitiyle renkli haritalar elde edebilmek için alan verilerini toplamak amacıyla
sistem içinde bulunan veri kayıt fonksiyonunu açmaktadır.
FREQ çalıştırma frekansı enerji hatlarından veya radyo vericilerinden gelen elektromanyetik parazitlerin mevcut
olması halinde sabit bir ses seviyesi sağlamak amacıyla herhangi bir konuma ayarlanabilip değiştirilebilmektedir.
AUDIO eşik sesi -9’dan itibaren ayarlanabilmekte olup, -9’dan +9’a kadar ayarlanabilmektedir. Birçok durumda
metal tespit edilmediğinde bile çok zayıf bir ses seviyesi elde edebilmek için 0 orta konumda bırakılmaktadır.
LIGHT (IŞIK) LCD’nin arka aydınlatma sistemi kapalı konum olan 0’dan açık konum olan 9’a kadar
değiştirilebilmektedir.

7



TON

1 bütün metallere yönelik giderek artan bir frekansla bir VCO tik sesi sağlamaktadır (çoğunlukla DELAY modlarındaki
çerçeveli başlıklar için faydalıdır).
2 bütün metaller için sesi ve frekansı aynı anda arttırmaktadır (bütün DELAY veya GROUND modlarında) iyi
çalışmaktadır.
3 örneğin altın parçacıkları gibi küçük demirli olmayan materyallere yönelik yüksek bir ses sağlarken daha büyük demirli
olmayan ve demirli olan metal nesneler için düşük bir ses sağlamaktadır (sadece GND 1, 2, 3 modunda). GND 4 modunda
veya bütün DELAY modlarında bütün metaller için düşük bir ses çıkmaktadır.
4 demirli nesneler için düşük bir ses çıkarırken demirli olmayan veya büyük olan (el büyüklüğünde veya daha büyük)
demirli metal nesneler için daha yüksek bir ses çıkarmaktadır (sadece DD-başlıklarıyla çalışmaktadır).

3.1.LCD Ekranındaki Diğer Göstergeler
Fonksiyon ikonlarının üzerinde bir şiddet çubuk grafiği, bir batarya göstergesi, bir demirli/demirli olmayan ikon (her zaman
sadece ikili D başlıkla çalışmaktadır) ve metal nesnede oluşan eddy akımlarının süresini gösteren bir iletkenlik numarası
bulunmaktadır. Bu konudaki örnekler aşağıdaki gibidir:
000-035 örneğin küçük madeni para parçacıkları ve folyolar metal nesneleri için düşük iletkenlik
040-060 demirli metal nesneler için orta düzeyde iletkenlik
065-099 örneğin bakırdan, pirinçten, gümüşten oluşan büyük demirli olmayan metal nesneler için yüksek iletkenlik
Küçük başlıklar için muhtemel ayarlar (26 cm’den 45 cm çapa kadar)
Altın parçacıkları/başlıklar/kalıntılar
* Altın parçacıkları/yüksek mineral: GND 2 veya 3,
• Altın parçacıkları/yüksek mineral: GND 2 veya 3, FILTER 1, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5,
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Madeni para / Kalıntı tekli başlık: GND 2 veya 3, FILTER 1, AUTO 0- 2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5,
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 2 veya 3
• Madeni para / Kalıntı ikili D başlığı: GND 3 (yüksek mineral) veya 4 (düşük mineral), FILTER 1, AUTO 0- 2, SENS
4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 2 veya 4
Geniş çerçeveli başlıklar için (1m x 1m to 3m x 3m) muhtemel ayarlar
Kalıntı
• Düşük/orta mineral: DEL 3 veya 4, Filtre 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, LIGHT 8,
TONE 1
• Yüksek mineral: GND 2 veya 3, FILTER 3, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, LIGHT 8,
TONE 1

3.2 Veri Kaydedicisi Fonksiyonu DLOG
LORENZ DEEPMAX Z1 ile renkli haritalar oluşturabilmek için ilave bir donanım/yazılım kiti ve bir bilgisayara ihtiyaç
duyulmaktadır. Veri kaydedicisini başlatabilmek ve üçüncü bölümde tanımlanan alan verilerini toplayabilmek için aşağıda
madDELer halinde belirtilen hususları yerine getiriniz:
1.Dört köşesinden bir alanı işaretleyin ve örneğin 1 m x 1m büyüklüğünde bir çerçeveli başlıkla sol köşeden X/Y olacak
şekilde başlayın.
2.DLOG fonksiyonunu 1’e getirin. Bu modda sadece çok az fonksiyon değiştirilmekte ve ekranda gösterilebilmektedir.
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3.Başlığın sol başlama noktasında tutun ve kısa bir süre için ZERO tuşuna basın ve derhal başlığı zeminin üzerinde sabit
bir mesafede tutuyorken ilk düzlemde yürümeye başlayın.
4.İlk düzlemin sonunda ZERO tuşuna basın.
5.180 derece dönün ve diğer düzlemde örneğin ilkinin bir metre yanında başlamak için ZERO tuşuna basarak bir diğer
düzleme yönelin.
6.Son düzlemi silmek için daha uzun bir süre boyunca ZERO tuşuna basın.
7.ZERO tuşuyla sol düzlemde durun ve kısa bir süre boyunca POWER tuşuna basıyorken yeni bir alan olarak kaydedin.
Fiili alanı kaydetmeyi unutup dedektörü kapattığınızda alanla ilgili veriler kaybolacaktır.
8. LORENZ DEEPMAX Z1’i yere bırakın ve LORENZ DEEPMAX Z1’e USB veri transfer kablosunu bağlayın ve
kompüterinizde ve Surfer 11 ve Lorenz Veri Dönüştürücü Yazılım Programındaki verileri okuyun.
9.Birbirinden farklı metal tiplerini, nesnelerin büyüklüğünü, kaynağını ve zemin minerallerini tespit edebilmek için Surfer
11 ile oluşturulan altı adet birbirinden farklı renkteki haritayı kıyaslayın.
Ayrıca aşağıdaki gibi veri kaydedicisinin çalışmasını daha da basitleştirebilmek için numaranın üzerinde ve göstergenin
ortasında farklı gösterge ikonları mevcut bulunmaktadır:
*M Sayaç ilk düzlemde geçilen metreyi göstermekte olup, başlangıcı bulmak ve her bir düzlemin bitiş çizgisini bulabilmek
için aşağıdaki düzlemlerde sıfıra doğru ve geriye doğru sarmaktadır.
*TR Düzlem hâlihazırda aktif olan düzlemi-bölgeyi ve kaydedilen düzlemleri göstermektedir.
*FI Alan hâlihazırda kullanılmakta olan alanı göstermekte olup, POWER tuşuna kısaca bastığınızda son düzlemi
kaydediyorken daha yüksek bir sayıya geçer.
*HDG Düzlemlerin yönünü gösterebilmek için pusula fonksiyonunun başlık bilgisidir.
Alan verileri kaydediliyorken sayaç/düzlem, alan ve başlık bilgileri arasında seçim yapmak için MENU tuşuna basmak
mümkündür.
*+/- 180 derece geriye doğru bir düzlemde geriye doğru yürüyorken ekranda görünmekte olup, buda bu derece miktarının
pusula başlığını elde edebilmek için ekranda görünen okumaya eklenip veya çıkarılması gerektiğini göstermektedir.
*GPS bağlı olduğunda ve DLOG 1 (açık) konumda olduğunda ekranda görünmekte olup, doğru bir GPS verisi
alınamadığında yanıp sönmeye başlamaktadır. Z1 GPS’siz de çalışabilmekle birlikte pusula başlığını ve sayaç
fonksiyonunu sağlamamaktadır.
*Veri kaydedici çalışma ikonu DLOG açıkken devreye girmektedir.
*Çubuk grafiği pusula başlık bilgilerine yönelik olarak operatöre her bir düzlemde nasıl düz gidileceğini göstermektedir.
Örneğin operatör nokta sola veya sağa doğru kaydığında yönünü ayarlamak zorundadır. Nokta yeniden ortaya gelene kadar
bu ayarlama yapılmak zorundadır. Bu gösterge çalıştığı sürece operatör bir ölçüde gecikme fark edecektir. Geçerli bir GPS
göstergesini mümkün kılabilmek için operatörün mutlaka yürümesi gereklidir. Bu nedenle GPS verisi doğru olana kadar en
azından 10 metre geçilmelidir. Alan verilerinin nasıl analiz edileceğine yönelik daha ileri düzeyde bilgi edinebilmek için
lütfen 14. bölüme bakınız.
Yukarıda belirtilen bütün fonksiyonlar, ayarlar, özellikler ve göstergeler daha önceden bildirimde bulunmaksızın şirketimiz
tarafından değiştirilebilecektir.
*USB veri transfer kablosu bilgisayara bağlandığında ve veri transfer işlemi gerçekleştiğinde USB ikonu devreye
girmektedir.
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4.Göstergeler/ön panel LCD
000-099 İletkenlik/zaman gecikme okuması
Zaman gecikme ölçümüne yönelik olan sayı statik olup, belirli bir yoğunluğa erişildiğinde devreye girmekte ve başlık
metalin üzerinde olduğu sürece devrede kalmaktadır. Temelde iletkenlikten, geçirgenlikten ve nesnenin büyüklüğünden
kaynaklanan zaman gecikme okuması LCD ekranında spesifik bir numarayla gösterilmektedir. Muhtemel örnekler: (000035 madeni para veya folyo parçacığı, 040-060 demir, 065-099 büyük bakır veya gümüş nesneler). Tespit edilen herhangi
bir metal nesne belirli bir spesifik numarayı gösterecektir (000’dan 099’a kadar). Bu nedenle metal sinyalinin belirli bir
yoğunluğu zaman gecikme okuması için gereklidir. Numara okuma mümkün olduğunda ekranda görünmektedir. Gösterge
arama başlığı metalin üzerindeyken kaydedilecek ve arama başlığı metalin üzerinden geçtikten sonra kapatılacaktır.
DEMİRLİ/DEMİRLİ OLMAYAN (FERROUS/NON-FERROUS) ikonlar
Bu fonksiyon sadece 26 cm veya 35 cm ikili D başlığıyle çalışmaktadır. Örneğin demir gibi metal nesneler ekranın en
üstünde FE sinyali oluşturmakta olup, demirli olmayan örneğin altın, gümüş veya bakır gibi nesneler ise arama başlığı
metalin üzerine geldiğinde NON-FE ikonunun gösterilmesiyle sonuçlanmaktadır. Herhangi bir metal mevcut olmadığında
veya ikili bir D başlığı bağlı olmadığında iki ikon kapanacaktır.
Bu belirleme imkânı otomatik zemin dengesi ile zemine doğru ayarlanabilmektedir.
Şiddet/sinyal şiddeti (INTENSITY) çubuk grafik ikonları
Sinyal gücü LC Ekranının ortasındaki geniş bir çubuk grafiği ile ve hoparlörden veya kulaklıktan gelen bir sesle
gösterilecektir.
OK; HAVA, USB ikonları
Bu ikonlar sistem içine yapılandırılmış olan veri kaydedici fonksiyonuyla birlikte çalışmaktadır. Bu hususa yönelik daha
fazla bilgi edinebilmek için lütfen LORENZ DEEPMAX Z1’in, altı kanallı veri kaydedicisinin, Surfer’in ve yazılım
programına ilişkin 3.2. bölüme bakınız.
Batarya ikonu
Ekranın üzerinde beş çubukla çubuk grafik halinde batarya ikonu görünecektir. Not: Bataryanın durumu bir arama başlığı
bağlı olarak kontrol edilmeli ve çalıştırdıktan birkaç saat sonra kontrol edilmelidir.

BATARYA alarmı LOW BAT (DÜŞÜK BATARYA)
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Her birkaç saniyede bir biiip sesi ile bataryanın düşük olduğu görülecektir. LORENZ DEEPMAX Z1 bu ses ortaya
çıktıktan sonra bataryanın zarar görmesini engellemek için otomatik olarak bu fonksiyonu kapatmaktadır. Güvenlik
sebepleri nedeniyle batarya seviyesi düşük olduğunda akım devresi otomatik olarak kapatılmaktadır.

5.Konektörler
BATARYA jakı (fişi-prizi)
Jak kontrol kabininin yan tarafında bulunmaktadır. Sağlanan batarya paketinin prizi bu üç yönlü jakla bağlanmalıdır. Tam
olarak dolu bir batarya paketinde normal bir sıcaklık aralığında LORENZ DEEPMAX Z1’in çalışma süresi bağlı olan
başlığa bağlı olmakla birlikte yaklaşık olarak 7 ila 14 saat arasındadır.
KULAKLIK jakı
Cihazla birlikte sağlanan stereo kulaklıklar bu jaka bağlanabilmektedir. Dört yönlü prizle kodlanan kulaklıklar
kullanılmaktadır. Sistem içindeki hoparlör kulaklık bağlandığında otomatik olarak kapanacaktır.
Hoparlör
LORENZ DEEPMAX Z1 cihazının ön tarafında sistem içinde bulunan güçlü bir hoparlör mevcut olup, arama başlığı metal
bir nesnenin üzerine yaklaştığında duyulabilir bir sinyal sesi üretmektedir. Ses frekansı ve şiddeti arama başlığıyle metal
arasındaki mesafeye göre daha iyi bir nokta tayini yapmak için kullanılacaktır. Özellikle iki kişinin birlikte çalışması ve
geniş çaplı başlıkların kullanılması halinde hoparlörden gelen sinyal her iki kişiye de çok faydalı olmaktadır.
GPS Modülü/veri transfer jakı
LORENZ DEEPMAX Z1 cihazında sistem içinde bulunan bir veri kaydedici mevcuttur. Bunu pozisyonlama verileriyle
destekleyebilmek için bir GPS modülü bu beş yönlü jaka bağlanabilir. Opsiyonel bir veri kaydedici yazılım ve donanım kiti
bunu yapmak için gereklidir. Alan verileri toplandıktan sonra bu veriler aynı bağlantı yoluyla aynı jakın kullanılması
suretiyle bir USB veri transfer kablosuyla kompütere gönderilebilecektir.
BAŞLIK jakı
Farklı büyüklük ve şekillerdeki araştırma başlıkları bu jaka bağlanabilmektedir. LORENZ DEEPMAX Z1 cihazına yönelik
araştırma başlıkları elektronik unsurların başlığa otomatik olarak adapte olmasını sağlamak amacıyla kodlanmış olan
konektörlere sahiptir. Bir başlık prizinin elektronik unsura bağlanabilmesi için tam olarak jaka yerleştirilmesini ve saat
yönünde çevirerek oturmasını sağlayın.
Not: Ekipman artık kullanılmayıp bir yönde muhafaza edileceğinde bağlantılar sökülmektedir.

6.Kullanma Prosedürleri
İki omuza asılan askıyı her iki taraftan bağlayın. Kemerleri rahat edebileceğiniz bir uzunluğa ayarlayın ve ana elektronik
ünitesini operatörün önüne gelecek şekilde bağlayın. Arama başlığı konektörünün sağ tarafında bulunan başlık jakına
bağlayın ve saat yönünde çevirerek plastik konektör unsurunu sıkılaştırın. Hafifçe iterek dedektörün sol tarafında bulunan
batarya konektörünü bağlayın. Bağlanan araştırma başlıklarınin yatay olarak ve zeminin yaklaşık 1 m üzerinde tutun.
LORENZ DEEPMAX Z1 cihazını çalıştırmak için POWER tuşuna basın. Kapatmak için daha uzun bir süre boyunca
basın. Anahtar açık konumda olduğunda dedektör çalışacaktır. Eğer batarya ikonu bir çubuktan daha az görünürse veya
eğer her birkaç saniyede bir batarya alarmı verilirse, bu takdirde dedektör yeniden kapatılmalı ve batarya ürünle birlikte
sağlanan şarj cihazıyla derhal yeniden şarj edilmelidir. Bataryanın durumu ekranın üstünde beş çubukla gösterilmektedir.
Bu gösterge sürekli olarak çalışmaktadır.
Daha sonra dedektör kullanım halindeyken en son seçilen konumlara otomatik olarak geri dönecektir. ZERO, MENU ve
POWER tuşlarına basıyorken farklı ayarlar seçilebilecek ve aynı anda LCD ekranının altında bu ayarlar görünecektir. Bu
hususa yönelik daha detaylı bilgi edinebilmek için lütfen 3. Bölüme bakınız.

11

Çalışma esnasında herhangi bir metal içeren elbise veya ayakkabı giyilmemelidir. Aynı şey anahtarlar, yüzük ve saatler
içinde geçerlidir. Operatörün üzerinde taşınan her metal özellikle arama başlığınin yakınında bulunduğunda sahte
sinyallerin verilmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle elektronik kontrol kutusu arama başlığınin uzağında taşınmak
zorunda olup, bu durum özellikle geniş çerçeveli monte edilen başlıklarla ve daha küçük başlıklarla çalışıyorken önem arz
etmektedir. Asla çerçeveleri kablolu başlıklare bağlıyorken metal vida kullanmayınız. ZERO kontrolüyle dedektör doğru
bir şekilde yeniden ayarlandıktan sonra hoparlörden bir ses çıkacaktır. Bu ses sessizden düşük bir frekans eşiğine AUDIO
ayarlarıyla ayarlanabilmektedir. Her defasında ZERO kontrol tuşuna basıldığında bu daha önceden ayarlanmış ses tonu
devreye girecektir. Çalışmanın ilk birkaç dakikasında bu yapılmak zorundadır.
LORENZ DEEPMAX Z1 doğru olarak ayarlanan elektronik cihazlarla en yüksek düzeyde hassasiyet sunduğu için zaman
zaman cihazı çalıştırıyorken eşik ayarını kontrol etmelisiniz. Her ne kadar sabit bir tik sesi her zaman elde edilemezse de
bir eşik tonu operatöre dedektörün en yüksek hassasiyet seviyesinde çalıştığı bilgisini verecektir.
Özellikle metal sınıflandırması ve zemin dengeleme amaçlarına yönelik olarak elektronik unsurların en iyi sonuçları
verebilmesi için ayarlanması gerekmektedir (bu hususa yönelik olarak 3. bölüme bakınız). Dedektör böylece kullanıma
hazır olup, mikrofon veya kulaklık yoluyla yayılan bir ses sinyali ile derhal tespit ettiği bir metal nesneyi gösterecektir. Ses
frekansı arama başlığı metalin üzerine geldiğinde hızlıca artacak ve en yüksek frekans değerine ulaşacaktır. Arama
başlığınin merkezinde en yüksek hassasiyeti olan parça bulunmaktadır. Metal frekansın doğrudan yakınındayken bile aynı
ton modlarında nokta tayini olarak değişiklik yapılabilmektedir. Arama başlığıni değiştiriyorken elektronik olan unsurların
her zaman ZERO kontrolüyle yeniden ayarlanması gerekmektedir. Arama başlığıni zemine doğru alçalttığınızda bir ses
sinyali duyulabilecek olup, buda ZERO kontrol tuşuna yeniden basarak iptal edilebilecektir. Arama başlığı ile zemin
arasındaki mesafe sabit bir yükseklikte tutulmak zorundadır. 45 cm çapına kadar küçük araştırma başlıklarıyle çalışıyorken
aynı zamanda AUTO fonksiyonunu seçmek mümkün olup, AUTO 1 konumundayken düşük ve 5 konumundayken çok
hızlı bir otomatik ayarlama yapacak olup, böylece elektronik ayarlar cihazın çalışması esnasında otomatik olarak en uygun
zemin koşullarına ayarlanacaktır. Bu nedenle arama başlığı metal nesnelerden sinyal alabilmek için sabit bir hızda hareket
ettirilmek zorundadır. Başlık metalin üzerine geldiğinde AUTO fonksiyonu belirli bir süre sonra sinyali artık iptal
edecektir.
DEL modlarında çerçeve monteli kablolu başlıklar gibi geniş çaplı başlıklar manyetik olarak mineralize olmuş zeminin ve
küçük istenmeyen metal nesneleri ihmal etmek için zemine yaklaşık olarak 10 ila 60 cm üzerinde tutulmak zorundadır. Bu
başlıklar yukarı veya aşağı hareket ettirmeksizin zemine paralel olarak ve sabit bir yükseklikte hareket ettirilmelidir.
İstenmeyen küçük parçalar ve çok güçlü istenen sinyaller aynı anda birlikte beklendiğinde bu durumda örneğin DEL 3 veya
2 gibi daha düşük bir gecikme ayarını seçmeniz tavsiye edilmektedir.
DEL 2 modunda ve özellikle geniş çaplı çerçeveli başlıklar kullandığınızda çok küçük nesnelere karşı olan hassasiyet
azalacaktır. Bu durum aslında genel hassasiyet seviyesi daha az olmasına rağmen birçok duruma yönelik olarak arzu
edilebilir bir özelliktir. Küçük metal nesneleri ihmal etmenin (cihazı tespit etmesini sağlamamanın) en basit yolu arama
başlığıyle zemin arasındaki mesafeyi arttırmaktır. Böylece yinede daha derinde ve daha büyük olan nesneleri tespit etmek
mümkün olacaktır.
Çemberi yükseltiyorken her zaman dedektör veya batarya ile çerçeve başlığı arasında yeterli bir mesafe kalmasını sağlayın.
Not: LORENZ DEEPMAX Z1 metal dedektörü her farklı bir başlık bağlandığında ZERO kontrolü ile yeniden ayarlanmak
zorundadır. Çalışma esnasında sadece birkaç eşik düzeltmesi gerekmektedir.
DEL 4, GND 2, 3, 4-DD başlıklarıyle özellikle çok küçük olan örneğin madeni para gibi metaller için çok yüksek düzeyde
bir hassasiyet sunmaktadır. İletkenliği kaydedebilmek için (metal nesneler tarafından üretilen eddy akımlarının gecikme
süresinden türeyen) veya demirli ve demirli olmayan metal arasındaki farkı ayırt edebilmek için lütfen diğer bölüme
bakınız.

7.Metal Nesnelerin Tespit Edilmesi-Belirlenmesi
Bu bölüm birbirlerinden iki farklı metal sınıflandırması, şiddet okuma ve ses sinyalini kullanıyorken metalin yerini tespit
etme konusunda LORENZ DEEPMAX Z1 cihazını nasıl çalıştıracağınıza ilişkin bir özet sunmaktadır.
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Bu nedenle metalin türünün yanı sıra bazı durumlarda tam pozisyonu ve saptama derinliğini önceden belirlemek faydalı
olacaktır. Özel olarak geliştirilen bir elektronik devre sistemi doğrudan 000 ila 099 ölçeğinde ekranda gösterilen zaman
gecikmesi okumalarını mümkün kılabilmektedir. Bu iletkenlik okumaları darbeli-GBS prensibine dayalı olan metal
dedektörlerinden değil de VLF TR makinelerinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak bu okumalar basitlik olması açısından
nesnenin büyüklüğüne, iletkenliğine ve metalin geçirgenliğine dayandırılmakta olup, bu nedenle zaman gecikmesi
okumaları olarak adlandırılmıştır.
Lütfen 3 ve 4. bölümde belirtilen açıklamaları ve aşağıda belirtilen ilave talimatları dikkate alınız. Arama başlığıni zemine
doğru alçaltıyorken bazı durumlarda özellikle DEL 1, 2, 3, 4 seçildiğinde giderek artan bir tık sesi duyulacaktır.
Bu ya bir metal nesneden yâda mineralize olmuş topraktan kaynaklanmaktadır. Yüksek demir oksit içeriğine sahip
mineralize olmuş topraklarda çalışıyorken arama başlığı, başlığın tipine bağlı olmak üzere 10 ila 50 cm arasında
ayarlanabilecek ve LORENZ DEEPMAX Z1 başlığı sabit bir yükseklikte tutuyorken ve kısa bir süre ZERO tuşuna
basıyorken zemin koşullarına göre ayarlanabilecektir. Lütfen sahte sinyallerin verilmesine ve böylece hatalı bir yeniden
ayarlama işleminin yapılmasına yol açabilecek olan arama başlığınin yakınındaki metal nesnelere özel dikkat sarf ediniz.
Metal araması yapılıyorken arama başlığı sabit bir yükseklikte tutulmalıdır. Birçok durumda örneğin zemin üzerinde
işaretlemek suretiyle sistematik bir şekilde araştırma yapmak tavsiye edilmelidir.
Küçük çaplı (26 cm; 35 cm; 45 cm) araştırma başlıkları bir teleskopik S kutbu ile birlikte gönderilebilmekte olup, bu sistem
zemine paralel olarak ve sabit bir yükseklikte tutulmaktadır. Bazen sadece arama başlığınin merkezinde tespit edilebilecek
olan en küçük merkezi parçalarını bile tespit edebilmek için başlıklar sağa sola doğru hareket ettirilmek zorundadır. Her ne
kadar LORENZ DEEPMAX Z1’in cevap hızı (cevap hızı ibaresi metal dedektörünün metale karşı gösterdiği reaksiyonun
hızı anlamına gelmektedir) çok yüksek olmasına rağmen araştırma hızı saniyede 2 metreyi geçmemelidir.
Bir metal nesnenin yeri tespit edildiğinde lütfen en güçlü sinyalle yeri bulmaya şaşırın. Bu ise INTENSITY (ŞİDDET)
çubuk grafiğinde en yüksek gösterge ve en yüksek ses frekansı anlamına gelecektir. Büyüklük, şekil ve derinlik bilgileri
bazı durumlarda deneyime dayalı olarak ses seviyesine göre tespit edilebilmektedir. Tek bir madeni para gibi küçük
nesneler küçük bir başlık kullanıldığında kısa ve yoğun bir sinyalle gösterilecektir.
Madeni paralar, çiziler ve çok küçük metal parçacıkları çerçeve monteli arama başlığınin (1 m x 1 m) arasında geçiyorken
iki göstergenin devreye girmesine yol açacaktır. Bu temelde bu küçük nesnelerin büyük başlıklarınin arama aralığının
dışında olması nedeniyledir. Büyük metal nesneler daha uzun süreli yoğun bir sinyalin verilmesine yol açacak olup, böylece
bu nesneler daha kolayca tespit edilebilecektir.

Yüzeydeki küçük nesne Derindeki büyük nesne

Orta büyüklükte nesne

Derine gömülü olan nesneler zayıf ve yavaşça artan bir ses sinyali oluşturmaktadır. Yüzeye yakın olan nesneler ise güçlü ve
hızla aratan bir sinyal oluşturmaktadır. Büyük nesneler özellikle geniş çerçeveli monte edilen kablolu başlıklarla
çalışıldığında uzun bir sinyal süresine yol açacaktır. Örneğin 20 cm x 20 cm ebadındaki bir metal kutuda 2 m x 2m’lik bir
alandan geçiyorken bir sinyal verilebilecektir. Bu nedenle gömülü olan nesnenin merkezini ses ve intensity (şiddet) çubuk
grafiğiyle belirlemek zorunludur. Bu ise başlığı yavaşça farklı yönlere doğru en güçlü göstergeye gelecek şekilde hareket
ettirerek elde edilmektedir. Birçok durumda bir metalin nokta tayinini yapıyorken ilave küçük bir başlık kullanmak faydalı
olabilecektir. Arama başlığınin merkezi her zaman en hassas parçadır. En güçlü sinyalin alındığı yeri bulduğunda zaman
gecikme göstergesi sinyal yeterince güçlü olduğunda bir rakamı gösterecektir. İkili D başlıkları kullanıldığında ilave bir FE
demirli/demirli olmayan bir sinyal LCD ekranında görünecektir. Bu nedenle LORENZ DEEPMAX Z1 cihazı ilk olarak
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sahte sinyallerden kaçınabilmek amacıyla üçüncü bölümde belirtildiği gibi zemine karşı dengeli bir şekilde tutulmak
zorundadır. Büyük olan demirli metal parçaları da demirsiz olarak gösterilebilecektir.

8.Otomatik Zemin Dengeleme GND 1/2/3/4
Temelde manyetik demir oksitlerden türeyen zemin sinyalleri arama başlığı zemine doğru yaklaştırıldığında başlığın altında
metal olmamasına rağmen giderek artan bir ses sinyaliyle gösterilecektir. Bu tür bir zemin göstergesi ya aynı anda arama
başlığıni zeminin üzerinde sabit bir mesafede tutarak ve bir saniye boyunca ZERO tuşuna basarak elemine edebilecektir.
Başlık araştırma esnasında aynı yükseklikte tutulduğu sürece hassasiyet açısından herhangi bir kayıp olmayacaktır. Yüksek
mineralize olmuş bir toprak üzerinde çalışılıyorken GND fonksiyonunu açık olarak bırakmak tavsiye edilmektedir.
Bu farklı fonksiyonlar MENU ve GND ile seçilebilecek olup, böylece manyetik topraklardan veya demir oksit içeriği olan
taşlardan gelen sinyaller iptal edilebilecektir. Hatta bazı demir nesneler bile aynı fonksiyonların kullanılmasıyla elemine
edilebilecek/ayırt edilebilecektir. Otomatik ayarlama işlemlerini gerçekleştirebilmek için aşağıdakileri yapınız:
Arama başlığıni zeminin bir metre üzerinde yatay olarak tutunuz. Başlığı tuttuğunuz yerde metal olmamalıdır. Birkaç
saniye boyunca ZERO tuşuna basın ve ilk ayarlama işlemi bitene kadar bekleyin. Başlığı zemine doğru alçaltın ve başlığı
alçaltıyorken aynı anda birkaç saniye boyunca ZERO kontrol tuşuna basın. ZERO kontrol tuşuna bastığınızda ekrandaki
ok ayarlama işlemi devam ettiği sürece yukarıyı ve aşağıyı gösterecektir. Yüksek ve düşük biip sesi de aynı anlama
gelecektir. Bu esnada başlık hareket ettirilmemelidir. Daha sonra başlık artık kullanıma hazır olacak ve böylece başlıkla
toprak arasındaki mesafe değiştirildiğinde zeminde ya hiç sinyal alınmayacak yada çok zayıf sinyal alınacaktır. Bu GND
1/2/3/4 modunda mümkündür.
Cihazın çalıştırılması esnasında zaman zaman zemin ayarlarını yeniden ayarlamak gerekebilmektedir. LORENZ
DEEPMAX Z1 cihazı zemine doğru yeniden alçaltılsa bile veya başlık yukarı doğru kaldırılsa bile hemen hemen her zaman
sessiz bir cihazdır. Eğer hala göstergeler oluşuyorsa, bu durumda dedektörün zemindeki bir metal parçasına ayarlanması
mümkündür. GND 3 seçildiğinde birçok metal nesne için en yüksek hassasiyeti elde etmek amacıyla GND 1 ve GND 2
aynı anda seçilebilecektir. Dedektör iki sinyal arasındaki farkı otomatik olarak tespit edecek ve iki sinyalden daha güçlü
olanını kullanacaktır. Ancak birçok durumda GND 2 fonksiyonu yeterli olacaktır. Bağlanan bir DD başlığı olduğunda
GND 4’de faydalı olabilecektir. Zemin özellikleri her değiştiğinde ayarlama prosesini yeniden yapmak gerekli olmamasına
rağmen başlık değiştirildiğinde ayarlama işlemi yeniden yapılmak zorundadır. Eğer değişen zemin koşulları bekleniyorsa
bu durumda 35 cm’lik ikili D başlığı ve GND 2 veya 3 konumu en iyi seçenek olacaktır. İkili D başlıkları kullanıldığında
GND 4 fonksiyonu daha önce açıklanan örneğe kıyasla farklı bir şekilde çalışacaktır. Birçok demirli olmayan metal
nesneye yönelik saptama derinlikleri başlıkla GND 4 fonksiyonu kullanıldığında önemli ölçüde artacaktır. Ancak bazı
durumlarda sıcaklık değişiklikleri sesin değişmesine yol açabilecek olup, böylece dedektör zaman zaman ZERO kontrol
tuşuyla yeniden ayarlanmak zorunda kalacak veya AUTO fonksiyonu seçilmek zorunda kalınacaktır.
GND fonksiyonu açıkken LORENZ DEEPMAX Z1 cihazı DEL gecikme fonksiyonlarına kıyasla ya azalan yâda daha
yüksek olan hassasiyet seviyesinde çalışmaktadır. Bazı demir nesneler ve aynı sinyal cevabını veren çok az sayıda demirli
olmayan metaller daha az hassasiyet ile gösterilecektir. Örneğin 1, 2, 3 gibi özel bir GND ayarı seçildiğinde büyük veya
küçük demir nesneleri elemine etmek mümkün olabilecektir. Başlık ile metal arasındaki mesafe çok küçük olduğunda
sinyal oluşacaktır. Ancak zemin dengeleme devresi olmaksızın birçok metal nesne aynı veya daha yüksek hassasiyet
düzeyinde tespit edilebilecektir. Enerji hatları ve radyo vericileri nedeniyle GND fonksiyonu açıkken artan bir parazit
oluşacaktır. Parazit miktarı ancak arama başlığıni değiştirerek azaltılabilmekte olup, bunun için FREQ frekans kontrolü
farklı bir pozisyona getirilmelidir. Bu amaçla AUDIO eşiğini -1, -2… ya getirmeli veya aynı cevap hızı ile daha yüksek bir
filtre ayarını eklemelisiniz.

9.Metalin Sınıflandırılması(Sınıfının Belirlenmesi)
Gömülü metal nesneye yönelik daha fazla bilgi edinebilmek için metal sınıflandırılması kullanılabilecektir. LORENZ
DEEPMAX Z1’de farklı çalışma prensiplerine dayalı olarak iki metal sınıflandırma özelliği mevcuttur. Zaman
gecikmesi/eksi iletilenlik okuması statik olup, bu nedenle başlığın hareket ettirilmesine gereksinim duyulmamaktadır. Bu
özellikle derine gömülü olan metal nesneleri yüksek bir hassasiyet seviyesinde tespit ediyorken büyük bir avantaj
sağlamaktadır. Ayarlanan metla sınıflandırması doğrudan ilgili bütün başlıklarla gecikme süresi gösterecektir. İletkenlik
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okuması çok hassastır. Başlık metalin üzerinde olduğu sürece hafızaya kaydedilecek ve metalin üzerinden geçtiğinde
kaybolacaktır. Demirli/demirsiz gösterge sadece 26 cm veya 30 cm ikili D başlığı bağlandığında görünecektir. Metal
sınıflandırma aralığı dışında olan zayıf sinyaller tespit edilemeyecektir.
Metal bir nesnenin yeri tespit edildiğinde aşağıdaki aşamaları uygulayın.




Tespit edilen metale doğru sabit bir yükseklikte olmak üzere arama başlığıni yavaşça hareket ettirin. Ses sinyaliyle
metal nesnenin merkezini bulmaya çalışın. Belirli bir şiddette ses sinyali ulaştığında LORENZ DEEPMAX Z1
tarafından otomatik olarak bir zaman gecikmesi okuması gerçekleştirilecektir. Bu ise ekranda 000 ila 099 arasında
bir sayıyla gösterilecektir.
Ekranda görülen sayıyı aşağıdaki tablo ile kıyaslayın. Arama başlığı iletkenlik değerini hafızaya kaydetmek için
metalin üzerinde tutulmak zorundadır. Daha doğru bir değer elde edebilmek için iletkenlik okuması tekrar
edilebilir. Bu nedenle başlık yukarı doğru yükseltilmeli veya ilk okuma gözden kaybolana kadar yan tarafa doğru
hareket ettirilmedir. Daha sonra başlık LORENZ DEEPMAX Z1 tarafından bir başka sayaç okuması
gerçekleştirilene kadar zemine doğru alçaltılabilecektir.

İletkenlik okuması
0-10
10-20
20-30
30-50
50-60
60-80
80-99

Muhtemel metal nesne
Madeni para, yüzük, metal kapak, alüminyum
folyo, altın madeni para
Bronz madeni para, gümüş madeni para, nikel
Kapak-kutu, küçük demir parçaları
Demirli metal nesneler, çiviler
Demir kutu, demirden yapılan daha büyük
nesneler
Orta büyüklükte bronz, bakır, gümüş nesneler
Büyük bronz, bakır, gümüş, alüminyum, altın
nesneler

Not: İletkenlik göstergesi çok küçük madeni paralar, folyolar veya altın parçacıkları gösterildiğinde 000’ın yanına
getirilebilecektir. Metal sınıflandırması her türlü konumda ve hangi arama başlığı bağlı olursa olsun çalışacaktır.
Not: Özellikle aynı anda çok güçlü sinyallerle birlikte mineralize toprak koşulları beklendiğinde çoğunlukla başlığın
zeminden daha yüksekte tutulması tavsiye edilmektedir. Bu manyetik toprakların ihmal edilmesine yol açacaktır. Çünkü
böyle bir durumda başlık zemin aralığının dışında olacaktır. Bu ise sınıflandırma devresinin doğruluğunu ve performansını
arttıracak olup böylece metal nesnelerin yerini belirlemek daha kolaylaşacaktır. Ancak birçok durumda özel bir devre başlık
zemine yakın olsa bile manyetik topraklardan kaynaklanan sahte okumaları baskılamaktadır.
Çok derin metal nesneler beklendiğinde bazen göstergenin her zaman için yaklaşık olarak ses sinyalinden %30 ila %50
oranında daha az hassas olması nedeniyle okumayı gerçekleştirmek mümkün olamayabilecektir.
Küçük bronz parçaları 50 ila 60 arasında bir zaman gecikmesi okumasıyla gösterilebilecektir. LORENZ DEEPMAX Z1
VLF-TR sinüs dalgası dedektörleri gibi anormal etkilerden etkilenmemektedir. Bu nedenle çok büyük demirli metal
nesneler birçok durumda 60’dan daha büyük bir okumaya yol açmayacaktır. Eğer arama başlığı tarafından aynı anda
demirli ve demirli olmayan metal nesneler tespit edilirse, bu durumda metal sınıflandırma devre sistemi ekranda en büyük
olan metal nesnenin iletkenliğini gösterecektir.
LORENZ DEEPMAX Z1 cihazının zaman gecikmesi/ iletkenlik metal sınıflandırması bütün mevcut başlıklarla
çalışacaktır. Cihaz derine gömülen büyük metal nesneleri ve yüzeye yakın olan küçük nesneleri tespit edecektir.
Çoğunlukla dedektörün farklı metallere nasıl reaksiyon göstereceğini belirlemek için hava testinin yapılması faydalı
olacaktır. Yüksek düzeyde mineralleşmiş olan topraklar ve enerji hatlarından veya vericilerden kaynaklanan
elektromanyetik parazitler özellikle kentsel alanlarda hatalı iletkenlik sayaç okumalarına yol açabilecektir. Bazı çiviler ve
uzun demirli nesneler başlıkla üzerinden geçiyorken farklı sinyallerin alınmasına yol açabilecektir.
Not: Yüksek mineralize olmuş topraklar beklendiğinde daha önce tanımlandığı gibi dedektörü ayarlamak gerekebilecektir.
FE/NON FE, demirli/demirsiz metal belirlemesi zayıf veya orta düzeyde mineralleşmiş olan topraklarda küçük nesneleri
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sınıflandırıyorken çok faydalı olacaktır. Ancak manyetik toprakta bu gösterge daha az doğru olacak olup, sadece güçlü
sinyallerle çalışacaktır. Bu nedenle başlık toprağın birkaç santimetre üzerinde sabit bir yükseklikte tutulmak zorundadır.

10.Araştırma Başlıkları/Aksesuarlar
LORENZ DEEPMAX Z1’e özel araştırma ve yer belirleme amaçlarına yönelik olarak farklı araştırma başlıkları
bağlanabilecektir. Genel olarak küçük araştırma başlıkları küçük metal nesnelere yönelik daha büyük saptama derinliği
sağlarken geniş araştırma başlıkları ise büyük nesnelere yönelik daha yüksek saptama derinliği sağlamaktadır. Muhtemel
saptama derinliği aynı zamanda dedektörün ayarına, metalin tipine, metal nesnenin şekline ve arama başlığınin altındaki
zemin tipine bağlı bulunmaktadır. Küçük metal parçalar için düşük hassasiyet ve daha büyük ve daha derinde olan meta
nesneler için yüksek hassasiyet LORENZ DEEPMAX Z1 cihazını geniş çerçeveli araştırma başlıklarıyle kullanıyorken
özellikle faydalı olabilmektedir. 1 m x 1 m çerçeveli monte edilen arama başlığı ile maksimum saptama derinliği çok
yüksektir. Elbette ki geniş çerçeveli monte edilen araştırma başlıklarıyle tek bir madeni parayı veya çiviyi tespit etmek
mümkün olamayabilecektir. Bu bölümde LORENZ DEEPMAX Z1’e yönelik farklı araştırma başlıkları araştırılmaktadır
(lütfen saptama derinlikleri için 11. bölüme bakınız).
26 cm’lik Arama başlığı
Bu arama başlığı temelde örneğin küçük altın parçacıkların veya madeni para gibi küçük metal nesnelerin yerini tespit
etmek amacıyla geliştirilmiştir. Maksimum saptama derinliği nesnenin büyüklüğü ve başlığa bağlıdır. Bazı durumlarda ikili
D başlığıne kıyasla bu başlıkla çok küçük metal parçalarını nokta tayini olarak belirlemek daha kolaydır.
Bu arama başlığı büyük metal nesnelerin nokta tayinini yapıyorken faydalı olabilecektir. Derine gömülü olan metal
nesneler 26 cm’lik arama başlığın tarama alanı dışında olabilecek olup, bu nedenle bu nesneler sadece çerçeve monteli
araştırma başlıklarıyle tespit edilecektir. 26cm’lik arama başlığı su geçirmez olup, böylece tuzlu suda da kullanılabilecektir.

26 Cm’lik İkili D Arama başlığı
Bu başlığın özel ikili bir D versiyonu birbirinden ayrı verici ve alıcı telleriyle mevcuttur. Zeminin tipine bağlı olarak bazen
DD başlıkları ekstrem ölçüde mineralize olmuş topraklardan daha az etkilenmesine rağmen nokta tayini yapmak tek
çemberli başlığa göre daha zor olacaktır.

35 Cm’lik Arama başlığı
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Bu son derece hassas olan arama başlığı orta büyüklükteki nesneler ve madeni paralara yönelik çok iyibir arama derinliğine
sahiptir. Çapı 5 mm’den küçük olan altın parçacıkları 26 cm’lik bir arama başlığıyle tespit edilmelidir. Çünkü bu başlık
metal parçalarına karşı daha zayıf bir hassasiyet gösterecektir. Herhangi bir arama başlığı için elektroskobik kutuplu bir
unsur gerekecektir (26/35/45 cm).

35 Cm’lik İkili D Arama başlığı
Birbirinden ayrı olan verici ve alıcı teller bazı durumlarda değişen demir oksit (mineraller) içeriğinin olduğu topraklarda
daha istikrarlı bir çalışma sağlamaktadır. Bu başlık birçok arama uygulamasına yönelik olarak kullanılabilmektedir.
Demirli/demirli olmayan metallerin tespit edilmesi bu 26 cm’lik ve 35 cm’lik ikili D araştırma başlıklarıyle mümkündür.
Not: İkili D araştırma başlıklarınin elektrik özellikleri uygun bir şekilde başlığın kullanılmaması halinde oluşan
mekanik gerginlik nedeniyle değişebilmektedir. Bu nedenle bu hatalara yönelik olan araştırma başlıkları garanti
kapsamında değildir.

45 Cm’lik Arama başlığı
Bu arama başlığı tek bir kişi tarafından çalıştırılabilmektedir. Gerek madeni paralara yönelik gerekse zeminde zeminin
derinliğine gömülü bulunan daha büyük nesnelere yönelik olarak son derece geniş derinlik özellikleri sağlamaktadır.
Derinlik örneğin bir kutu büyüklüğündeki (0.33 l) metal bir nesne için bir metreyi aşkın olabilmekte olup, veya 25 mm
çapında bir başlık farklı araştırma çalışmalarına yönelik uygundur.
Bu son derece büyük araşma aralıkları orta büyüklükte ve büyük metal nesnelere yönelik olarak çerçeve monteli araştırma
başlıklarıni bazı durumlarda gereksiz kılmaktadır. Başlık ile zemin arasındaki mesafeyi arttırarak küçük olan unsurlar
elemine edilebilmektedir. Bu 45 cm’lik başlık 26 cm’lik başlığa göre çok daha fazla alanı kapsamakta olup, böylece daha
etkin bir araştırma yapmak mümkündür. Çapı 15 mm’den daha küçük olan madeni paralar daha küçük araştırma
başlıklarıyle saptanmalıdır.
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Çevre Uzunluğu 8 M Olan Evrensel Kablolu Başlık
Bu son derece hafif ağırlıkta olan taşıması kolay evrensel kablolu başlık farklı araştırmalara yönelik faydalar sağlamaktadır.
Kablo örneğin PVC tüplerinden yapılmış olan bir çerçeve üzerindeki banda bağlanmalıdır. Araştırma başlık
konfigürasyonları temelde en azından 6 cm x 6 cm büyüklüğünde veya el büyüklüğündeki metal nesnelerin yüzeydeki
mevcudiyetini tespit edebilmek için faydalıdır. Küçük madeni paralar veya demir çiviler gibi küçük metal parçaları bazı
durumlarda bu başlıkların saptama aralığı dışında olması nedeniyle elemine edilebilecek veya zayıf bir hassasiyet
seviyesiyle gösterilebilecektir. Çerçeveli başlıklarla kısa bir sürede çok geniş bir alanı taramak mümkündür. Bu özellikle
derine gömülü olan metal nesneleri aramak ve yüzeyde bulunan küçük metal nesnelerini dikkate almıyorken faydalıdır.
Aşağıda belirtilen çerçeve monteli araştırma başlıkları ayarlanabilir taşıma askılarıyla iki kişi tarafından taşınmak
zorundadır. Arama başlığı 10 ila 60 cm mesafesinde zemine paralel tutulmalıdır. Elektronik kontrol kutusu her zaman
arama başlığınin olduğu alandan uzakta taşınmalıdır. Sahte sinyallerden kaçınabilmek amacıyla LORENZ DEEPMAX Z1
ile çalışıyorken metal içeren herhangi bir elbise, kemer veya ayakkabı giymemelidir.
8 M Çevre Uzunluğunda 0,67 M X 0,67 M (3 Telli-3 Sargılı) Evrensel Kablolu Başlık
Bu 8 m çevre uzunluğunda olan evrensel kablolu başlık 3 telli bir arama başlığı şeklinde tasarlanmış olup, örneğin 0,67 m x
0,67 m’lik PVC tüpünden yapılan bir çerçeveye monte edilmek zorundadır.
Çerçevenin konstrüksiyonu için asla metal vidalar kullanmayın. Bu en küçük çerçeve monteli arama başlığı olup, küçük ve
orta büyüklükteki nesneler için ekstrem saptama derinlikleri sağlanmaktadır. Metal parçalar ve bazı madeni paralar
gösterilebilmektedir. Maksimum saptama derinliği daha büyük çerçevelerde sınırlı olmasına rağmen 45 cm çapındaki
başlıklarde daha yüksektir.
8 M Çevre Uzunluğunda Olan 1 M X 1 M (İki Telli-İki Sargılı) Evrensel Kablolu Başlık
Bu 8 m çevre uzunluğunda olan evrensel kablolu başlık2 telli bir arama başlığı şeklinde tasarlanmış olup, örneğin 1 m x 1
m’lik PVC tüpünden yapılan bir çerçeveye monte edilmek zorundadır.
1m x 1m çerçeveli başlıkla arama yapmak temelde el büyüklüğünde veya daha büyük olan ve derinlere gömülü olan metal
nesneleri arayıp küçük madeni paraları ve zeminde bulunan folyo parçacıkları ve çivileri ihmal ediyorken tavsiye
edilmektedir. Bu belirli çerçeve başlığındeki muhtemel saptama aralıkları standart sinüs dalgalı VLF-TR dedektörlerine son
derece benzemektedir (bu hususa yönelik olarak 11.bölüme bakınız). İşte bu arama başlığınin birçok profesyonel
araştırmaya yönelik olarak kullanılmasının sebeplerinden biridir. Kısa bir sürede bu arama başlığıyle geniş alanlar
taranabilmektedir. En azından 10 cm x 10 cm yüzeyi olan metal nesnelere yönelik olarak en iyi sonuçlar elde edilmektedir.
Başlığın ebadı nedeniyle birçok küçük metal parçası ihmal edilecektir. Ancak büyük olan çiviler iletkenlik/gecikme zamanı
metal saptamasıyla tespit edilebilecektir. Çivilerin birçoğu ve diğer metal parçalar arama başlığı ile zemin arasındaki
mesafeyi arttırarak kolayca elemine edilebilmektedir. 50 cm veya daha üzerindeki mesafelerde bile büyük metal nesneleri
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tespit ediyorken çok cüzi saptama derinlik kayıpları olacaktır. Bu çerçeveli başlık taşıma askısı olan iki kişi tarafından
taşınmak zorundadır.
1m x 1m’lik çerçeveli başlığın yüksek derinlik aralığı yoğun bir manyetik alanla elde edilmektedir. Saptama derinlikleri 11.
bölümde belirtilmiş olup, bunlar farklı DEL Gecikme ve GND Zemin ayarlarıyla birlikte verilmiştir. Bazı durumlarda ıslak
ortamlardaki saptama derinliği ve iletim zemini listede belirtilenlere göre daha yüksek veya daha düşük olabilmektedir.
Daha yüksek satama derinlikleri için bile tıpkı 1m x 1m, 1.5m x 1.5 m veya 3m x 3m’lik 8 m çevre uzunluğunda başlığa
benzer olarak düzenlenebilen 12 m kablo uzunluğundaki cihazları kullanın.

İçinde Tüpleri Olan 1m X 1m’lik Çerçeveli Başlık
Bu tıpkı yukarıda belirtilen 8 m’lik evrensel kablolu başlık gibi aynı elektriksel özelliklere sahip olan 1m x 1m ebadında
faydalı bir başlıktır.
Bu özel arama başlığınin ana avantajı montaj kolaylığı olup, birkaç aşamada
gerçekleştirilebilmektedir. Sökülen başlığı taşımak kolay olup, ayrıca her zaman kullanıma hazır olacak şekilde monte
edilebilmektedir.
Başlık kablosu tüpün içerisinde korunmakta olup, bu nedenle en kötü çevresel koşullar altında bile kullanılabilmektedir.
Her bir çerçeveli başlıkla birlikte iki adet ayarlanabilir askı gönderilmektedir.
8 M Çevre Uzunluğunda 2m X 2m (1 Telli-Sargılı) Evrensel Kablolu Başlık
Bu 8m uzunluğunda evrensel kablolu başlık metal içermeyen bir çerçeve üzerine raptedilmek zorundadır. Bu özel arama
başlığı tıpkı 1m x 1m’lik çerçeveli başlık gibi dört kat daha fazla zemin alanını tarayabilmektedir. Yüzeyi en azından 20 cm
x 20 cm olan metal nesneleri arıyorken daha küçük metal nesneler 1m x 1m’lik başlıkla daha az etkin bir şekilde
belirlenebilecektir. Bunun nedeni ise küçük olan nesnelerin büyük başlıkla nokta tayinini yapmasının daha zor olmasından
kaynaklanmaktadır. maksimum saptama derinliği çok yüksek olup, 12 m’lik kablolu başlıkla 1.5 m x 1.5 m veya 3 m x 3 m
çerçevesine ayarlanabilmektedir. 2m x 2m ebadındaki çerçeveli başlık zeminin 80m üzerindeki bir mesafede herhangi bir
taşıma askısı olmaksızın iki kişi tarafından taşınabilmektedir. Bu özellikle örneğin bir at nalından daha küçük olan orta
büyüklükteki metal nesneleri ihmal ediyorken faydalı olacaktır. Böyle yapıldığında madeni paralar ve çiviler artık tespit
edilmeyecektir.
2m x 2m ebadındaki başlık orta dalga vericileri için adeta geniş bir anten görevi yapmaktadır. Bu nedenle kırsal alanlarda
çalışıyorken 1m x 1m ebadındaki çerçeveli başlıkları kullanmak daha iyi bir seçenek olacaktır.
1m x 2m ebadında, 8m çevre uzunluğunda evrensel kablolu (iki birbirinden ayrı sargılı-telli) başlık
Bu başlığa 8 metrelik bir başlık kablosu yerleştirilmelidir. Başlık kablosu merkezi parçası çerçeveyi iki adet 1m x 1m’lik
çerçevelere ayıran 1m x 2m ebadındaki bir çerçeve üzerine tespit edilmelidir. Kablo merkezi bölgeye yerleştirilmelidir. Bu
tip bir çerçeve monteli arama başlığı 1m x 1m’lik bir arama başlığınden yaklaşık olarak %30 oranında daha az hassastır.
Bunun nedeni ise iletilen manyetik alanın zıt yönlerinden kaynaklanmaktadır. alıcı fazı esnasında iki tel ters yönde
çalışmaktadır. Bu nedenle parazitler ve zeminden gelen bazı göstergeler ayırt edilebilmektedir. Radyo vericilerinden veya
enerji hatlarından gelen parazit kaynakları hemen hemen bütünüyle elemine edilebilecektir. Bu 1m x 2m ebadında çerçeveli
monte edilen arama başlığı kırsal alanlarda çoğunlukla parazitin beklendiği yerlerde metal nesnelerin yerini tespit etmede
çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu tip bir başlık küçük metal nesneleri tespit etme konusunda zayıf bir hassasiyete

19

sahiptir. Bu başlıkla çalışıyorken iyi sonuçları elde etmek için metal plakanın minimum yüzeyi 10 cm x 10 cm olmalıdır.
LORENZ DEEPMAX Z1 bu başlıkla çok iyi çalışmaktadır. Aşağıda tanımlanan 1m x 1m ebadında iki çerçeveli başlık çok
daha yüksek saptama derinlikleri avantajını sağlayacaktır.

1m x 1m ikili çerçeveli başlık kiti
Bu özel olarak tasarlanan ikili çerçeveli başlık kiti temelde yaklaşık olarak 60 cm’lik bir mesafede birbiri üzerine monte
edilen iki adet 1m x 1m çerçeveli başlıklarden oluşmaktadır. Enerji hatlarından veya radyo vericilerinden gelen parazitleri
iptal edebilmeleri yeteneği nedeniyle tek çevrim başlıklarınin sahte sinyallerinden etkilendiği ve elektromanyetik parazit
kaynaklarının mevcut olduğu kırsal alanlarda kullanılabilmektedir.
İki başlık aynı miktarda parazit almasına rağmen ters yönlerde çalışmaktadır. Bu nedenle zeminden veya metal nesnelerden
gelen sinyal elektronik parçalara geçtiğinde hemen hemen parazit hiç kalmamaktadır. İkili çerçeveli kitin parçalarının
aşağıda tanımlandığı üzere doğru bir sırada yerleştirilmesi önemlidir. Mevcut kit aşağıdaki komponentlerden oluşmaktadır:
2 adet 1m x 1m çerçeveli başlık; 4 adet siyah montaj cihazları-0.6 m uzunluğunda; bir adet üç konektörlü Y adaptör
kablosu; iki adet taşıyıcı askı.
Dört montaj cihazı yoluyla bu iki adet 1m x 1m ebadındaki çerçeve birbirine monte edilmek zorundadır. Bastırdığınızda
otomatik olarak kilitlenecektir.
Her iki çerçevenin de iki sarı işaret aynı yönde birbirini gösterecek şekilde aynı yönde takıldığından emin olun. Daha sonra
Y adaptör prizi zemini gösteren alt çerçeveye bağlanmalıdır. İkinci çerçeve diğer adaptör prizine bağlanmalıdır. Üçüncü
konektör ise elektronik kontrol kutusuna bağlanmalıdır.
Not: zeminde bulunan metal bir nesneye yaklaştığında alttaki arama başlığınin sinyal vermesi halinde ve metal
parçasına yaklaşıldığında üstteki başlığın bir sinyal bozulmasına yol açması halinde bir araştırma testi yapmak
tavsiye edilmektedir. Bu ise sadece DEL Gecikme ayarları ile ve AUTO 0 ile yapılabilecektir.
Bu iki çerçeveli başlığın hassasiyeti hemen hemen 1m x 1m’lik tek çemberli çerçeveli başlıkla aynıdır. Bu başlık derinde
olan ve büyük olan metal nesnelere yönelik olarak %10’dan daha az bir zayıf hassasiyete sahiptir. Özellikle GND zemin
modunda çalışıyorken bu başlığın çok istikrarlı ve hassas çalışma özellikleri nedeniyle bu başlığı kullanmak çok faydalı
olacaktır.
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Kablolu başlık
12 m çevre uzunluğunda 1m x 1m (üç telli-sargılı), 1.5 m x 1.5m (iki telli) veya 3m x 3m (tek telli)
8m’lik evrensel kablolu başlığa benzer bir şekilde bu büyük kablolu başlıkta üç değişik çerçeve başlığı olacak şekilde
monte edilebilmektedir. 3m x 3m’lik en büyük olan başlıkla muhtemel en yüksek saptama derinliklerine ulaşılabilecektir.
Bunun nedeni ise özel olarak geliştirilmiş olan elektronik cihazların düşük frekanslı
parazit unsurlarını elemine etmesi ve LORENZ DEEPMAX Z1 cihazında bulunan bir güç
devresidir. Büyük ve derinde gömülü olan metal nesnelere karşı son derece hassas
olup, küçük olan metal unsurları elemine edebilmektedir. İşte bu özellikler bu üç
başlığı ilginç kılan unsurlardır. Bu büyük başlıkların şekli tıpkı diğer başlıklar gibi
yuvarlak veya karedir. Aynı zamanda eliptik veya farklı şekillerde de yapılabilmesine
rağmen farklı şekillerde yapılması halinde farklı bir hassasiyet düzeyi elde
edilmektedir. Şekle her ne olursa olsun büyük başlıkları kullanıyorken zeminin
etkilerini azaltmak amacıyla başlık ile zemin arasında en azından 20 ila 80 cm’lik bir
mesafe bırakılması tavsiye edilmektedir. Kentsel alanlarda güç kaynaklarından gelen
parazit miktarı daha yüksek olacağı için hassasiyet düzeyi azaltılabilir. Aynı sebepten
dolayı bu büyük başlıkların kullanılması halinde bazı durumlarda zemin dengeleme
sistemi GND 1, 2, 3 DEL 1-4 şeklinde değiştirilmelidir. Bazı müşteriler tıpkı daha önce
tanımlanan diferansiyel iki çerçeveli başlıklar gibi bu başlıkları de 60 ila 80 cm’lik bir mesafede kullanmaktadırlar. Bunu
yapmak için bir Y-adaptör kablosu gereklidir. Daha öncede belirtildiği üzere her iki başlığınde aynı yönde çalışıp
çalışmadığını tespit etmek için bir test yapılmalıdır.

11. Saptama derinlikleri I
35cm
DDbaşlık
23 cm

35cm-DD-başlık 45cmGND4*
başlık

1m
ikili
çerçeveli kare

28 cm

(30 cm) X

X

X

Gümüş madeni para d = 30 cm
1,3 cm

30 cm

34 cm

(30 cm) X

X

X

Altın madeni para d = 2 40 cm
cm

40 cm

45 cm

50 cm

(50 cm) X

X

Gümüş madeni para d = 45 cm
2,5 cm

46 cm

50 cm

55 cm

(50 cm) X

X

Kullanılan
başlığı

arama

26cmbaşlık

Metal
nesne
Altın parçacıkları
d = 5 22 cm
mm

1,5m
ikili
çerçeveli kare
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Pirinç levha10 x 10 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

145 cm

170 cm

Kola kutusu 0,33 l

100 cm

110 cm

120 cm

130 cm

165 cm

200 cm

Pirinç levha20 x 20 cm

105 cm

118 cm

130 cm

125 cm

185 cm

240 cm

Demir kutu30x18x15 cm

150 cm

160 cm

170 cm

200 cm

280 cm

340 cm

Yakıt tankı 20 l

160 cm

175 cm

185 cm

210 cm

300 cm

380 cm

Saptama derinlikleri havada tespit edilmiştir; fonksiyon: DELAY 4 / *GND 4
X = başlığın saptama aralığı dışında

11.1. Saptama derinlikleri II
Kullanılan

arama

başlığı

26cmbaşlık

35cm
DDbaşlık

Metal nesne
Altın parçacıkları d = 5 15 cm
mm

15 cm

Gümüş madeni para d = 22 cm
1,3 cm

22 cm

Altın madeni para d = 2 29 cm
cm
Gümüş madeni para d = 35 cm
2,5 cm

33 cm

Pirinç levha10 x 10 cm

45cmbaşlık
X

1m
ikili
çerçeveli kare

1,5m
ikili
çerçeveli kare

X

X

X

X

31 cm

X

X

40 cm

42 cm

X

X

75 cm

85 cm

95 cm

135 cm

160 cm

Kola kutusu 0,33 l

80 cm

90 cm

100 cm

130 cm

160 cm

Pirinç levha20 x 20 cm

100 cm

110 cm

125 cm

180 cm

230 cm

Demir kutu30x18x15 cm

130 cm

145 cm

165 cm

240 cm

320 cm

Yakıt tankı 20 l

150 cm

165 cm

190 cm

280 cm

370 cm

(20 cm) X

Saptama derinlikleri havada tespit edilmiştir; fonksiyon: DELAY 3
X = başlığın saptama aralığı dışında
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12.Batarya/Şarj Cihazı
LORENZ DEEPMAX Z1 bağlı olan başlığa ve çevresel sıcaklık koşullarına dayalı olmak üzere elektronik
parçalara 7 ila 14 saat arasında enerji sağlayacak olan harici yeniden şarj edilebilir bir batarya ile
gönderilmektedir. Kullanım süresi normal koşullar altında 10 saattir.
Şarjı boşalmış olan bir batarya tarafımızdan sağlanan hızlıca şarj cihazı ile şarj edilmelidir. Bu nedenle şarj
cihazının fişi harici batarya paketinin fişine ve ana elektrik şebekesindeki AC çıkışına bağlanmalıdır. Bu nedenle
batarya korunmakta olup, aşırı şarj edilememektedir.
1 LORENZ DEEPMAX Z1 şarj cihazı






Ön şarj=bal renginde yanıp sönmektedir
Hızlı şarj=bal rengi
Şarj tamam=yeşil
Batarya sıcaklığı veya ortam sıcaklığı çok yüksek=kırmızı renk yanıp sönmektedir (bataryalar
soğuduktan sonra şarj cihazı otomatik olarak bataryaları şarj etmeye devam etmektedir)
Başarısız şarj=kırmızı

2 adet opsiyonel araba şarj cihazı






Birbirinden farklı şarj modelleri şarj cihazı üzerindeki kırmızı/portakal renginde/yeşil renkte
gösterilmektedir.
Hızlı şarj=kırmızı
Şarjın üstü=kısa sarı yanıp sönen ışıklarla yeşil
Minimum oranda şarj etme=yeşil
Yüksek sıcaklık=kırmızı ve yeşil yanıp sönen ışıklar

Maksimum yeniden şarj etme süresi ortam sıcaklığına ve bataryanın durumuna bağlı olarak boş bir bataryada
yaklaşık 6 saatle sınırlıdır. Birkaç dakika kullanılsa bile ve kapasitesi hala çok yüksek olsa bile yeniden şarj
edilebilen batarya dilediğiniz her zaman yeniden şarj edilebilmektedir. Şarj cihazındaki delta U sistemi ve
sıcaklık tespit sistemi nedeniyle batarya korunmakta olup, aşırı şarj edilememektedir.
Güvenlik sebepleriyle bataryanın gücü düşük olduğunda dedektör otomatik olarak kapanacaktır. Batarya düşük
olduğunda dedektörü çalıştırmaya çalıştığınızda ekranda LOW BAT (DÜŞÜK BATARYA) ibaresi görünecek
olup, dedektör kendi kendini otomatik olarak kapatacaktır. Her LORENZ DEEPMAX Z1 dedektörüyle sağlanan
şarj cihazını kullanmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz:






Lütfen şarj cihazını kullanmada önce kullanım talimatlarını okuyunuz.
Lütfen iç mekânda kullanım içindir (neme karşı koruyun)
Sıradan şarj edilemeyen bataryaları asla şarj etmeye çalışmayın.
Şarj etmek için sadece LORENZ DEEPMAX Z1 imalatçısından sağlanan 12V/9.5 Ah NiMH
bataryasını kullanın.
LORENZ DEEPMAX Z1 tarafından sağlanan yeniden şarj edilebilir tipteki bataryalar kimyasal madde
içermeleri nedeniyle özel atık yönetmeliklerine tabidirler.

Şarj cihazı giriş verileri: UE=90-264 V AC / 50-60 Hz
Araba şarj cihazı giriş verileri: EU =10-30 V DC
Şarj cihazıyla elektrik prizinin bağlantısını kesiyorken bataryaların yavaş bir şekilde şarj edilmesinden
kaçınabilmek amacıyla batarya paketindeki prizin bağlantısını kesmek önemlidir. Cihazla birlikte sağlanan şarj
cihazı birçok ülkenin elektrik şebekesine uyabilmesi açısından geniş bir yelpazede giriş voltajına sahiptir. Kuru
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bataryalar olarak algılanan ve spesifik bir sevkiyat mükellefiyeti gerektirmeyen NiMH bataryalarıyla birlikte bu
batarya/şarj sistemi dünyanın her yerinde bu nedenlerle tavsiye edilmektedir.
Not: Sadece LORENZ DEEPMAX Z1 imalatçısı tarafından sağlanan yedek parçalar ve aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Batarya paketinin uzun ömürlü olabilmesini sağlayabilmek için asla bütünüyle şarjsız olarak bırakılmamalıdır.
Zira bu bataryanın kapasite kaybıyla veya bataryanın bütünüyle zarar görmesiyle sonuçlanabilecektir.
Not: LORENZ DEEPMAX Z1 cihazı kullanılmıyorken veya muhafaza altına alındığında asla cihazınızı
kapatmayı unutmayınız. Cihazı naklediyorken veya depoluyorken ilgili bütün prizleri kontrol
kutusundan çekiniz.
Bataryanın kapasitesi her zaman için LCD ekranının üzerindeki batarya ikonunu çevirerek kontrol
edilebilecektir. Eğer batarya kapasitesi iki çubuktan daha düşükse, bu takdirde batarya neredeyse boş demektir
ve böyle bir durumda cihazı kullanmak için bir saatten az bir süreniz vardır. Bataryaların yeniden şarj edilmesi
çok önemlidir. Düşük olarak şarj edilen bataryalardan kaynaklanan zararlar şirketimiz tarafından garanti
kapsamında olan zararlar olarak kabul edilmemektedir. Ürünle birlikte sağlanan batarya paketinin ömrü 5 yılla
sınırlıdır. Bu süreden sonra bataryanın kapasitesi sürekli olarak azalacak olup, buda batarya değişimini gerekli
kılacaktır.
Not: Yeniden şarj edilebilen bataryanın konektörünün her zaman kuru ve temiz olmasını sağlayın ve
bataryayı depoladığınızda asla konektörün yanında herhangi bir iletken materyal bulundurmayın.
Bataryalarla uğraşıyorken kısa devre riskinden kaçınabilmek için her zaman özel önlemlerin alınması
gereklidir.

13.Parazit
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LORENZ DEEPMAX Z1 cihazı arama başlığı tarafından alınan birçok elektromanyetik paraziti ihmal edecek
şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Ancak bazı durumlarda enerji hatlarından demiryollarından veya vericilerden
elektronik devreyle baskılaması çok zor olan güçlü parazitler alınmakta olup, bunlar zaman zaman örneğin metal
nesneden alınan sinyalden çok daha büyük bir şiddete sahiptir. Bu nedenle LORENZ DEEPMAX Z1 cihazına
birçok düşük frekanslı paraziti baskılayabilmek için çeşitli filtreleme devreleri eklenmiştir. Özellikle enerji
hatlarının yanında parazitler sahte sinyaller veya ritmik sinyaller olarak belirlenebilecek olup, buda ekranda veya
ses cevabında göstergelere yol açacaktır.
Kentsel alanlarda, vericilerin yakınlarında veya diğer metal dedektörlerinin LORENZ DEEPMAX Z1 cihazına
yakın olduğu yerlerde de aynı zamanda parazitler oluşabilmektedir. Genel anlamı itibariyle parazit arama
başlığınin büyüklüğüyle birlikte artmaktadır. Büyük başlıklar tarafından alınan parazit çoğunlukla bu başlıklar
tarafından sunulan yüksek hassasiyet nedeniyle kabul edilebilir bir niteliktedir. Ancak bazı durumlarda parazit
öyle güçlüdür ki bu durumda LORENZ DEEPMAX Z1 cihazıyla çalışmak bütünüyle imkansız hale gelir. Bu
nedenle bazen bazı frekansları baskılayabilmek amacıyla frekansı FREQ değiştirmek gerekmektedir. FREQ
frekans fonksiyonu bu nedenle daha düşük veya daha yüksek bir ayara ayarlanabilecektir. Metal sınıflandırma
sisteminin hassasiyeti frekans fonksiyonu ayarlandığında engellenmemektedir. Parazitlerin daha düzeyde
azaltılmasını sağlamak amacıyla FILTER (FİLTRE) ayarını daha yüksek bir ayara getiriniz. Ancak bu aynı
zamanda küçük başlıklarde değil de çerçeveli başlıklarla hissedilebilecek olan daha yavaş bir cevap hızına yol
açacaktır.
Eğer paraziti LORENZ DEEPMAX Z1 cihazının frekansını değiştirerek ve filtre ayarını değiştirerek azaltmak
mümkün değilse, bu takdirde ya AUDIO yâda SENS (HASSASİYET) ayarını ses-gürültü kaybolana kadar daha
düşük bir ayara ayarlamak mümkündür. AUDIO ayarını ayarlıyorken LORENZ DEEPMAX Z1 cihazının
hassasiyeti bir ölçüde azalacak olmasına rağmen sahte sinyallerin miktarı önemli ölçüde azalacaktır. Daha küçük
bir arama başlığıni bağladığınızda da parazit miktarı azalabilmektedir. 1m x 2m ebadında çerçeveli monte edilen
arama başlığı veya ikili armama başlığı parazit kaynaklarından etkilenmemekte olup, sahte sinyaller bu başlıklar
kullanıldığında azalmaktadır. Bu aynı zamanda LORENZ DEEPMAX Z1 cihazının istikrarlı bir şekilde
çalışmasını garanti etmektedir. Küçük nesnelerin saptanmasını sağlamak için 2m x 1m ebadındaki başlıktan
ziyade 1m x 1m ebadındaki iki çerçeveli başlık kullanılmalıdır. Bu özel olarak dizayn edilen çerçeveli başlık bir
yandan parazit kaynaklarını elemine ederken öte yandan saptama derinliğini tek çemberli 1m x 1m çerçeveli
başlığa benzer bir şekilde sağlayabilmektedir. Özellikle GND modunda çalışıyorken bu başlık en iyi seçenektir.
Çünkü elektronik unsurların metaller arasındaki farkı ayırt edebilmesi için parazit kaynaklarının olmaması
gerekmektedir.
Not: Net bir ses cevabı olan ve doğru bir şekilde ayarlanan elektronik unsurlar için düşük bir parazit
metal sınıflandırma sistemini sağlıklı kılabilmek amacıyla mutlaka gereklidir. Metal nesneleri tespit
etmeye başlamadan önce LORENZ DEEPMAX Z1 cihazı ayarlanmalı ve öncelikle doğru başlık
seçilmelidir.
LORENZ DEEPMAX Z1 cihazının elektronik unsurları genel anlamı itibariyle dayanıklı ürünler niteliğindedir.
Bu sadece ekstrem hava değişikliklerinin olması halinde elektronik unsurların ZERO tuşuyla yeniden
ayarlanması gerektiği anlamına gelmektedir. Nitekim bu ayarlama çalışmaya başladıktan ilk 5 dakika sonrada
yapılmalıdır. Çünkü LORENZ DEEPMAX Z1 cihazının kontrol kutusunun içindeki birçok komponent-unsur
sağlıklı bir şekilde çalışabilmek için çalışma sıcaklığına gelene kadar ısınmak zorundadır. Küçük arama
başlıklarıyle çalışıyorken dedektörün daha sağlıklı fonksiyon gösterebilmesini sağlamak için AUTO fonksiyonu
da kullanılabilecektir.

14.Veri kaydedicisi/alan verilerinin analiz edilmesi
LORENZ DEEPMAX Z1 ile renk, görüntü, yüzey ve kontur haritaları oluşturabilmek için ilave bir donanım ve
yazılım gereklidir. Son derece karışık bir sistem olan altı kanallı veri kaydedici fonksiyon eğer siz bu fonksiyonu
seçtiyseniz (bu hususa yönelik olarak 3.2. bölüme bakınız) aynı anda siz zeminin üzerinden geçiyorken verileri
değerlendirmekte ve hafızaya almaktadır. Alanla ilgili veriler kaydedildikten sonra artık Surfer yazılım programı
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kolayca ve hızlı bir şekilde hafızaya kaydedilen verileri birkaç dakika içinde renk, kontur, yüzey, görünüm veya
vektör haritaları haline dönüştürmektedir. Herhangi bir ilave yazılım programı bu nedenle otomatik olarak her
bir alanla 12 harita elde edecektir. Bunların 6’sı iki boyutlu olup, 6’sı ise üç boyutludur. Böylece operatör
birbirinden farklı olan unsurları seçebilecektir.
LORENZ DEEPMAX Z1 cihazının veri kaydedici donanım ve yazılım kiti Lorenz Detecting Systems şirketi
tarafından geliştirilmiş olup, kullanımı son derece kolay ve son derece doğru çalışan bir cihazdır. Gerek bu işe
yeni başlayanlar ve gerekse mühendisler, jeologlar, arkeologlar, bilim adamları ve birçok diğer meslek
grubundan olan kişiler için LORENZ DEEPMAX Z1’in üç kontrole sahip olması veri edinimini adeta bir zevk
haline getirmektedir. Kullanıcılar temelde sadece atıkları, meteoritleri veya kayıp uçakları araştıracaklardır. İşe
yaramayan fonksiyonlar operatörün kafasını karıştırmaktadır. Zemini tarıyorken altı farklı harita oluşturulmakta
olup, her bir tarama/harita elektronik analiz metoduna bağlı olarak farklıdır. Bu nedenle sadece birbirinden farklı
hassasiyet aralığı sunmakla kalmamakta, aynı zamanda zeminde gömülü bulunan metal türünün tespit
edilebilmesinde de önem taşıyabilmektedir. Tarama bölgesindeki parazit alanları farklı metallerin ve zemin
sinyallerinin birbirine karışmasına yol açabilecek olup, böylece bazı durumlarda farklı bir şekilde
sınıflandırılabilecektir. Bu nedenle operatör farklı taramaları metal nesneler arasında seçim yapabilmek için
sadece farklı taramaları/haritaları kıyaslamak suretiyle kullanabilecektir. Üç gecikme kanalı birbirinden farklı
hassasiyet seviyesinde haritaları oluşturacaktır. İki zemin kanalı ise operatöre zemin seviyesine yönelik
haritaların oluşturulmasını imkân tanıyacak olup, ayrıca metal nesnede oluşan Eddy akımlarının farklı eğrileri ve
yönleri belirlenebilecektir. Bunun yanı sıra metal sınıflandırma kanalı toprakta bulunan metalin muhtemel türünü
belirtebilmek üzere daha fazla bilgi verebilmek için spesifik renkle birlikte her bir sinyalin Eddy akımları
gecikmesini ekranda gösterecektir. Zemin ne kadar fazla mineralize olmuş olursa olsun veya yakın bölgede ne
kadar fazla birbirinden fazla metal bulunursa bulunsun bu yeni cihaz en zor çevresel koşullarda dahi sağlıklı
sonuçlar alınmasına imkân sağlamaktadır. Operatörün hataları veya yakındaki metal nesnelerden kaynaklanan
aşırı sinyaller gibi çevresel koşullar altı kanala kıyasla derhal görülebilmektedir. Ayrıca aynı zamanda GPS
verilerinin de kullanıcıyı bir pusula fonksiyonu ile desteklemek üzere sağlanan bir GPS modülünde
kaydedilmesine imkân tanımaktadır.
Profesyonel kullanıcılar için ilave yazılım ve donanım programları olan sistemler mevcuttur. Böylece
profesyonel kullanıcılar GPS’den ve çeşitli LORENZ DEEPMAX Z1 dedektörlerinden gelen verilerin
konumlanarak hafızaya alınmasını sağlayabileceklerdir.
Her ne kadar dedektör küçük arama başlıklarıyla kullanılabilse de veri kaydetme fonksiyonu temelde ebat
itibariyle en azından 6 cm x 6 cm büyüklüğünde olan daha büyük nesneler için geliştirilmiştir. Bu nedenle en iyi
sonuçların alınabilmesi için 1m x 1m veya daha büyük ebattaki çerçeveler kullanılmaktadır. Yazılım programı
tarafından oluşturulan farklı resimleri analiz etmek için lütfen aşağıdaki talimatları dikkatle okuyunuz. Birçok
diğer sisteme kıyasla LORENZ DEEPMAX Z1 cihazı aynı metal nesneye yönelik farklı hassasiyet aralıklarında
bir veya birden fazla sayıda grafik ifadelerini oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda toprağa gömülü bulunan
metalin muhtemel türü konusunda ilave bilgiler sağlamaktadır. Altı kanallı veri kaydetme sisteminin avantajları
aşağıdaki gibidir:




Sahte veya aşırı yük verileri haritaların biri veya ikisinde kolayca fark edilebilmektedir. Aynı zamanda
en azından bir veya iki kanalda faydalı veriler bulacaksınız. Birbirinden farklı haritalara/resimlere
baktığınızda örneğin folyo, çivi, manyetik topraklar veya yüzeye yakın çer çöp gibi materyalleri
araştırmaktan kaçınabilmek amacıyla sadece zemin sinyalinin olmadığı veya daha güçlü göstergelerin
olduğu sinyalleri seçin.
Küçük sinyaller bir tarama üzerinde görünmekte ve bazılarında görünmemekte olup, buda operatöre
metalin türüne yönelik daha ileri düzeyde bilgi (Eddy akımlarının azalması) veya toprak koşulları
hakkında bilgi vermektedir.
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Gecikme kanallarında sadece tek bir geniş sinyal gösteren ama metal sınıflandırmasında veya zemin
kanallarında iki sinyal gösteren iki veya daha fazla sayıda birbirinden farklı metal nesneyi ayırt etmek
mümkündür.
Zemine paralel olarak bulunan bazı demirli metaller zemin kanallarına bakıldığında ii yüksek ve bir
düşük sinyal olmak üzere özel üçlü bir sinyal göstermektedir.
Örneğin folyolar, ince plakalar, küçük çiviler gibi Eddy akımlarının hızlıca azalışına yönelik sinyaller
Zemin 1 ve Zemin 2 kanallarında dikey Z yönünde negatif bir zirve oluşturmakta olup, aynı anda
örneğin bakır, bronz, alüminyum veya gümüş gibi nesnelere yönelik Eddy akımlarının azalması Z
yönünde pozitif bir zirveye yol açmaktadır. Demirli metal nesneler daha zayıf sinyaller verecek olup, bu
nedenle Z yönünde küçük bir sinyal olacaktır (sadece üç boyutlu yüzey haritalarında).
Zemin kanallarına bakıldığında zeminin birçoğu ve küçük demirli unsurların bir kısmı gecikme
kanallarına kıyasla artık ekranda görünmeyebilecektir.
Metal sınıflandırma fotoğraflarında-resimlerinde güçlü bir iletkenlik okuması oluşturan daha güçlü
sinyaller temelde LORENZ DEEPMAX Z1’in ekranında gecikme okumasına tekabül eden tek bir
renkli noktanın oluşmasıyla sonuçlanabilecektir. Nötr topraklarda pembe bir renk oluşacaktır. Yakında
bulunan metal nesneler birçok durumda farklı renkleri gösterecektir. 1m x 1m çerçeveli başlıkla ilgili
metal sınıflandırma göstergeleri için aşağıdaki tabloya bakınız:
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Metal sınıflandırma kanalındaki
renk
Pembe
Mavi
Yeşil
Sarı
Portakal rengi
Kırmızı

Veri kaydedici cihaz olmaksızın
LORENZ
DEEPMAX
Z1
cihazındaki okuma (00-99)
Okuma sayısı/nötr
00-10
15-40
45-60
65-75
80-99

Bu rengin gösterdiği muhtemel
metal nesne
Metal yok veya sinyal çok zayıf
İnce demirsiz folyo
Küçük demir çivi
Demirli metal nesne
Demirli olmayan metal nesne
Demirsiz olan büyük metal nesne
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15.Bakım/servis
LORENZ DEEPMAX Z1 cihazı hemen hemen bakım istememektedir. Elektronik kontrol kutusu ve diğer
komponentler sürekli olarak temiz ve kuru tutulmalıdır. Bu özellikle asla ıslak tutulmaması gereken prizler, fişler
ve soketler için önemlidir. Elektronik koruma kutusu suya ve toza karşı korumalı olmasına rağmen ünitenin
suyla temas etmesi engellenmelidir. LORENZ DEEPMAX Z1 cihazı ile ilgili bütün araştırma başlıkları
konektöre kadar su geçirmez niteliktedir. Bütün konektörler kuru tutulmalıdır.
Gerekli olan bütün elektronik unsurlar iki adet baskılı devre kartı üzerine yerleştirilmiştir. Ana devre kartı hızlı
rutubet ve sıcaklık değişikliklerinden korunabilmek amacıyla özel bir plastik ile kaplanmıştır.
Örneğin on panel, devre kartları ve konektörler gibi birbirinden farklı parçalar gereksinim olması halinde
kolayca değiştirilebilecektir.
Garanti
Bu dedektör Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde iki yıl boyunca ve Avrupa Birliği ülkeleri dışında olan ülkelerde
ise bir yıl boyunca, bataryalar ve aksesuarlar hariç olmak üzere materyal ve işçilik kusurlarına karşı garantilidir.
Aşağıda belirtilen hususlara yönelik olarak garanti geçersiz olmaktadır:







Bizim kullanma talimatımızda belirtilen prensiplere uyulmaması
Tanımlanan uygulama alanları dışında kullanılması
Cihazda değişiklik yapılması
Sıvı nedeniyle cihazda oluşan mekanik zarar veya doğal yıpranma ve aşınma
Elektrik tesisatı
Saptama ekipmanlarının aşırı yüklenmesi (Saptama ekipmanlarına aşırı yük yüklenmesi)

Komponentlerin-parçaların hepsi gereksinim olması halinde yumuşak bir bezle temizlenebilecektir. Sahte
sinyallerin olması halinde lütfen önce batarya kapasitesini, konektörlerin ve kabloların/arama başlıklarınin
durumunu kontrol edin.
LORENZ DEEPMAX Z1 dedektöründe herhangi bir problem oluşması halinde aşağıda belirtilen adresimize
başvurmadan önce dedektörü satın aldığınız ilgili satıcıyla irtibata geçin.

Lorenz Detecting Systems GmbH & Co. KG
Röpkestrasse 12 · 30173 Hannover Germany
Telefon: +49 (0)5 11 55 106 70
Faks:
+49 (0)5 11 55 106 71
E-postal:
mail@metaldetectors.de
İnternet: www.metaldetectors.de www.deepmax.com

16. LORENZ DEEPMAX Z1 ekipmanları/aksesuarları:
LORENZ DEEPMAX Z1 dedektörü (başlıksız)








Köpüklü plastik taşıma çantası
LORENZ DEEPMAX Z1 elektronik kontrol kutusu
Sökülebilir şarj edilebilen batarya paketi ve ayarlanabilir omuz ve kemer askısı
AC girişi (90-264 V) arasında olan hızlı şarj cihazı
Euro AC adaptörü
Kullanım kılavuzu (İngilizce ve Almanca dilinde)
Dört yönlü konektörlü stereo kulaklıklar
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LORENZ DEEPMAX Z1 saptama kiti aşağıdakileri de içermektedir:





Taşıma askılı 1m x 1m çerçeveli başlık
1m x 1m çerçeveli başlık için taşıma torbası
Üç çubuktan ibaret olan teleskopik S kutbu
35 cm DD-başlık

LORENZ DEEPMAX Z1 veri kaydedici yazılım/donanım kiti





Golden Yazılım Programı, SURFER lisansı
GPS modülü
Veri transferi için USB adaptör kablosu
Lorenz veri dönüştürme yazılım programı ile USB çubuğu

Kit LORENZ DEEPMAX Z1 cihazının sistem içinde yapılandırılmış olan kaydetme fonksiyonuyla çalışmak
üzere kullanılmamaktadır. Renkli haritaları oluşturabilmek için aşağıdaki sistem gereksinimlerinin yanı sıra ilave
bir bilgisayar gerekmekte olup, bunlar bu kite dâhil bulunmamaktadır:
Windows XP SP2 veya daha yüksek; Vista 7 (Microsoft Ticari Markası), 1 GB RAM, 100 MB hard disk alanı,
1024 x 768 veya daha yüksek monitör çözünürlüğü ve minimum 16 bit renk derinliği.

17.Ağırlık/boyutlarla ilgili spesifikasyonlar:
Elektronik kontrol kutusu: 120x122x85mm
LORENZ DEEPMAX Z1 için taşıma çantası: 400x300x220mm
1m x 1m ebadında çerçeveli başlık (katlanabilir): 1080x150x150mm
Uzatılmış S çubuğu uzunluğu: 1550mm
Katlanabilir S çubuğu uzunluğu: 1030mm
Sökülmüş olan S çubuğu uzunluğu: 690mm
LORENZ DEEPMAX Z1 elektronik kontrol kutusu: yaklaşık olarak 1300 g
Harici batarya paketli omuz ve kemer askısı: yaklaşık olarak 3000 g
LORENZ DEEPMAX Z1 ile taşıma çantası: yaklaşık olarak
7000 g
Teleskopik S kutbu yaklaşık olarak 600 g
26cm tekli başlık: Ağırlığı yaklaşık olarak 500 g*
26cm ikili D başlığı: Ağırlığı yaklaşık olarak 600 g*
35cm tekli başlık: Ağırlığı yaklaşık olarak 600 g*
35cm ikili D başlığı: Ağırlığı yaklaşık olarak 800g*
45cm tekli başlık: Ağırlığı yaklaşık olarak 700 g*
1m x 1m kablolu içinde tüpleri olan çerçeveli başlık: Ağırlığı yaklaşık olarak
2600 g*

8m çevre uzunluğunda evrensel kablolu başlık (0.7m x 0.7 m; 1m x 1m; 2m x 2m çerçeveli monteli araştırma
başlığıyle kullanılabilmektedir): ağırlığı yaklaşık olarak 600 g*
12 m çevre uzunluğunda evrensel kablolu başlık (1m x 1m; 1.5m x 1.5m; 3m x 3m çerçeveli monteli araştırma
başlığıyle kullanılabilmektedir): ağırlığı yaklaşık olarak 900 g*
1m x 1m ikili çerçeveli başlık kiti: Ağırlığı yaklaşık olarak 7300 g*
Y-Adaptör kablosu: ağırlığı yaklaşık olarak 100g*
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*Bütün ağırlıklar bağlantı kablosu ve konektörde dahil olmak üzere belirtilmiştir. Çapı 26 cm ila 45 cm arasında
değişen başlıkların çalışabilmesi için bir teleskopik S kutbuna ihtiyaç duyulmaktadır.
Elektriksel veriler:
Küçük/büyük arama başlıklarınin bağlı olduğu arama frekansı: yaklaşık olarak 2000/1000 vuruş atım saniye
İşitsel metal cevap voltajla kontrol edilen osilatör VCO ve ses/eşik kontrolü: 0-4000 Hz
Güç kaynağı: harici yeniden şarj edilebilir NiMH batarya 12V/9.5 Ah (kuru batarya olarak bilinmektedir)
Kullanım süresi: sıcaklığa ve bağlanan başlığa bağlı olmak üzere 7 ila 14 saat arasında
Batarya şarj cihazı: çok amaçlı olarak kullanılabilmesi için 90-264V AC/50-60 Hz çalışma özelliğine sahip hızlı
şarj cihazı
Çalıştırma sıcaklığı: -5°C’den + 50°C’ye kadar
Saptama derinlikleri: bu hususa yönelik olarak 11. bölüme bakınız
Veri kaydedicisi:
GPS ile desteklenen altı kanallı veri edinimi
Depolama ortamı: dâhili hafıza
Alan sayısı: 99
Numune alma oranı-hızı: saniyede 12
Çözünürlük: 24 bit
GPS Modülü:
Kanallar: 50 kanal
Hassasiyet -162 dBm
Frekans L1, 1575.42 MHz
C/A Kodu1.023 MHz chip hızı
Ebatlar: Yatay Konumda 2.5m CEP, 2.0m SEP- SBAS ile
Tarih: WGS-84
Protokol: NMEA-0183 V3.01 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Performans: Çalışma sıcaklığı: -20°C’den+60°C’ye kadar
Boyutlar: 65 x 45 x 22 mm

Elektrostatik izole edilmiş/korumalı ve konektöre kadar su geçirmeyen arama başlıkları. Konektörlerin kendisi
su geçirmez değildir.
Dizayn ve özellikler daha önceden ihbarda bulunmaksızın değiştirilebilecektir.
Atık Ürünlerin Atılmasına İlişkin Bildiri
Avrupa Parlamentosunun 2002/96/EC sayılı yönetmeliği ve konseyin 27 Ocak 2003 tarihli atık elektrik ve
elektronik ekipmanlarına (WEEE) yönelik talimatı doğrultusunda çapraz bir atık kutusu sembolünün olduğu
etiketle etiketlenen ürünler sınıflandırılmayan belediye atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Bu amaca yönelik
olarak lütfen elektronik ekipmanlarla ilgili belirli atık toplama merkezleriyle irtibata geçiniz.
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