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گروه پالس وان از سال  1331کار خود را در زمینو طراحی سیستم ىای الکترونیکی با کاربرد ىای منحصر
کار خود را آغاز کرد و از ىمان ابتدای کار ىدف بر مبنای کیفیت و کارکرد درست محصوالت بوده است.
فلزیاب از جملو زمینو ىای اصلی کار این گروه می باشد کو می توان گفت محوریت اصلی در فعالیت ىای
سیستم ىای الکترونیکی این گروه را داراست.
تمامی محصوالتی کو در این کاتالوگ معرفی میشون د حاصل تحقیقات و فعالیت ىای چند سالو ماست و
آنچو کو در مورد کارکرد آنها گفتو میشود حقیقت دارد و تا آنجایی کو امکان داشتو سعی داشتیم صداقت
را پیش نیاز توضیحات کنیم.
تا بو امروز تمامی محصوالت توسط خود ما پشتیبانی شده است و تالش میکنیم تا این گونو خدمات پس از
فروش دقیق تر و با کیفیت عالی صورت گیرد .تضمین محصولی کو شما خریداری می کنید خود ما ىستیم و
تا ىر زمانی بعد از خرید ،محصول پاسخگوی سواالت و نیازات شما خواىیم بود و نیز ىمو محصوالت تا
یک سال گارانتی رایگان گروه پالس وان ىستند.
محصوالت فروختو شد پس گرفتو نمی شوند و نیز ما موظف ىستیم تا ىر گونو تست دلخواه مشتری را در
ىنگام فروش انجام دىیم .برای ىمو ی محصوالت تست در زمین و زیر خاک نیز انجام می شود.
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موارد زیر شامل گارانتی رایگان نمی باشند:

 .1ىرگونو شکستگی در ىر قسمت از سیستم
 .2آب رفتگی در سیستم
 .3فاسد شدن باتری
 .4پاره شدن سیم ىا
 .5پاره شدن اتصاالت لوپ بر اثر فشار
 .6تعویض سایز لوپ ىا
 .7ىرگونو خرابی در اثر استفاده نادرست

بو غیر از موارد باال خرابی ىایی کو دالیل آن ىا در مونتاژ بوده ب اشد یا بر اثر طراحی نادرست
صورت گرفتو باشد بو صورت رایگان انجام میشود و موارد باال با ىزینو ىای معین قابل تعمیر
توسط این گروه می باشد.
گارانتی تعویض زمانی توسط ما انجام میشود کو تشخیص داده شود سیستم کارکرد مناسبی ندارد
کو خوشبختانو تا بو امروز تمامی سیستم ىا قبل از فروش تست شده اند و ىیچ گونو تعویضی
صورت نگرفتو است.
در صورت طراحی ورژن جدید از ىر سیستمی سیستم قبلی بو روز شده و فقط ىزینو بو روز
رسانی در یافت می شود نو ىزینو تعویض سیستم.
در صورت باز شدن سیستم ىیچ گونو خدماتی انجام نمیگیرد.
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در ىنگام تحویل محصول کارتی بو شما از طرف ما داده می شود کو با ارئو این کارت خدمات پس از فروش
رایگان انجام خواىد گرفت در غیر این صورت ىزینو بابت ىرگونو سرویس ،دریافت خواىد شد.

فروش به صورت حضوری :شامل موارد تست و آموزش می باشد .ىرگونو سوال و
آموزش در دفتر فروش صورت می گیرد و ما موظف ىستیم ىر گونو تست بو صورت حضوری
برای شما انجام دىیم و ىیچ یک از سیستم ىا بو صورت پلمپ تحویل داده نمی شود .ىزینو
نیز در ىمان جا دریافت می گردد.
فروش به صورت غیر حضوری :بو تمامی مراکز استانها توسط بابری سیستم ارسال
می شود و در ىنگام تحویل گرفتن ،ىزینو برای کارت عابر ما توسط شما پرداخت شده و سیستم
در یافت می گردد .قبل از دریافت فقط می توانید سیستم را از لحاظ ظاىری چک کرده و سپس
ىزینو را واریز کنید .ىیچ گونو تستی در محل صورت نمیگیرد .بعد از اینکو سیستم دریافت شد
ما موظف ى ستیم بو صورت تلفنی بو سواالت شما پاسخ دىیم .تنها در صورتی کو سیستم در
حین راه مشکل پیدا کرده باشد و ضربو خورده باشد سیستم پس گرفتو و در عوض سیستم
جدیدی ارائو میشود .سیستم را بو صورت کامال ایمنی بستو بندی می کنیم تا مشکی پیش نیاید و
خوشبختانو تا بو حال بو چنین مشکالتی بر نخورده ایم.
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توجو داشتو باشید قیمت ىایی کو این گروه برای سیستم ىا گذاشتو است قیمت خود سیستم ىا

است و ىزینو بیخود دریافت نمی شود و بر اساس کارایی آن می باشد ،تا آنجا کو ممکن بوده
تالش کرده ایم تا با کم ترین قیمت بهترین کیفیت را ارائو دىیم .سیستمها بسیار ارزان می باشند ،
برای ىمکاری با ما درخواست تخفیف نفرمایید.
توضیحات سیستم ىا کامال مستند می باشد و نیز شما بهتر است برای درک بهتر این موضوع فیلم ىایی کو
برای ىر سیستم در سایت ىای ما قرار داده می شود را مشاىد کنید.
بو سواالتی کو پاسخ آنها در کاتالوگ ارائو شده موجود باشد ،پاسخ داده نمی شود.
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این یک فلزیاب بسیار حرفو ای با عمق کاری ; مرت می باشد کو بسیاری از افرادی کو در طی این چند
سال آن را خریداری کردند نتیجو ىای بسیار جالبی در عمق ىای زیاد از آن گرفتو اند و اکثر افرادی کو آن
را خریداری کردند از آن راضی ىستند .این فلزیاب توسط مهندس مصطفی ساختو شده و اکنون توسط ما بو
فروش می رسد .این فلزیاب از حلاظ عمق و تفکیک ىم رده ی فلزیاب ىای شرکت لورنز می باشد فقط تنها
تفاوت آن باالنس دستی آن می باشد کو آن ىم مزایایی برای کار با این گنج یاب حرفو ای دارد.
 دارای عمق کاوش  5متر واقعی

 دو مد کار تفکیک و تمامی فلزات
 تفکیک مخصوص فلز طال

 نمایش نمودار گرافیکی از عمق تقریبی اشیا دفن شده
 تفکیک مخصوص فلز نقره
 تفکیک فلزات با ارزش و بی ارزش

 حذف اتوماتیک ذرات معدنی و شوره زارىا
 قابل کار در غار ىا و فضا ىای بستو
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 سیستم حذف سفال بو صورت اتوماتیک
 صدای خروجی واضح و لگاریتمی برای تشخیص کوچکترین تغییرات
 دارای فرکانس کاری 241

 حساسیت بسیار باال بو فلزات با ارزش مانند نقره و طال
 خروجی  USBبرای اتصال بو لپ تاپ و اپدیت نرم افزار ىا داخلی
 دارای دقت بسیار باال و نفوذ پذیری از ىر الیو خاک
 11 ساعت کار مداوم بدون افت باتری
 شارژر  221ولتی
 کیف

 لوپ  51سانتی
 لوپ 1*1
 ال سی دی گرافیکی
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این دستگاه یک خال یاب تک سنسوره می باشد کو قابلیت پیدا کردن یک اتاق را در = مرتی سطح زمنی دارد.
دارای دقت بسیار باالست و این امکان را دارد کوچک ترین تغیریات مغاطیس سطح زمنی را بو منایش بگذارد.
قابلیت اتصال بو تبلت را از طریق پورت  USBداراست تا بتواند سیگنال ىای دریافتی برای پیدا کردن یک اتاق
را بو صورت یک پارچو بو صورت عکس ذخریه شده در حافظو تبلت را منایش دىد .این قابلیت را دارد کو ىم بو
صورت بالدرنگ و ىم بو صورت ذخریه سازی کار کند .سیستم ىای خال یاب سنسوری میتوانند ىم فلزات
مغناطیسی مانند اىن و ىم فضای خالی را در زیر زمنی در عمق ىای باال پیدا کنند ولی بو فلزات غری مغناطیسی
مانند طال و نقره ىیچ گونو واکنشی نشان منیدىند .دارای قابلیت باالنس متام اتوماتیک بوده .و با فشار یک
دکمو در ىر شرایطی و ىر منطقو ای می تواند خود را تطبیق دىد .
دارای سنسور بسیار سبکی است کو قابلیت کاربری بسیار اسانی دارد .سیستم ىای مشابو این منونو میتوان
rover cساخت شرکت  okmرا نام برد کو از مزیت ىای این سیستم نسبت بو ان بالدرنگ کار کردن آن
است .در واقع بو صورت آنی ىر انچو اتفاق میفتد را بو تصویر منایش میدىد .یعنی مشا اگر در ىر نقطو ای
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باشید کو در اجنا خال باشد مهان حلظو اطالعات خال را در اختیار قرار میدىد .ولی سیستم ىای دیگر شرکت ىا
دارای چننی امکاناتی نیستند.

این فلزیاب از هبرتین نوع فلزیاب ىای پالسی موجود در بازار می باشد .این فلزیاب می تواند تا عمق ; مرت را بو
صورت دقیق و نقطو ای برای مشا جستجو کند .دارای پایداری بسیار باالست در حدی کو بعد از یک بار
باالنس کردن تا مدت ىا نیاز بو باالنس کردن ان نیست .مشا می توانید بعد از پیدا کردن جنس مورد نظر خود در
زیر خاک دستگاه را در مد تفکیک قرار دىید و سپس نوع جنس ان را تفکیک کنید تا ببینید کو ایا جنس مورد
نظر با ارزش بوده یا بی ارزش .برای پیدا کردن فلزات خمتلف مانند طال آىن استیل مس و… .در زیر خاک
تفاوتی وجود ندارد در واقع این فلزیاب بو ابعاد حساس بوده و ىر فلزی کو زیر خاک باشد با ىر جنسی را می
تواند پیدا کند .این مجلو بو این دلیل گفتو شد کو بعضی فلزیاب ىا برای فلزاتی مانند طال ضعیف تر ىستند تا
فلزات مغناطیسی مثل اىن.
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این فلزیاب قابلیت این را دارد کو جنس پیدا شده را در ال سی دی خود بر اساس نوع جنس جدا کند و بو
منایش قرار دىد .عالوه بر این صوت خارج شده از ان نیز می تواند منایانگر نوع جنس باشد .با لوپ کوچک آن
در زیر خاک تا  8مرتو ىفتاد تست شده کو برای یک سینی  ;0سانتی جواب می دىد و با لوپ بزرگ ان برای
; مرت تست شده کو برای مهان سینی جواب داده است.

این فلزیاب دارای امکانی است کو میتواند از خال زیر زمنی و اشیا داخل ان تصویری تقریبا نزدیک واقعیت را در
منایشگر مانیتور منایش دىد .کار کرد آن بر مبنای فلزیاب پالسی است ولی این امکان را دارد کو بتواند تصویر
اتاق اسکن گرفتو را بو منایش بگذارد .دارای عمق کاوش  :مرت است و مانند فلزیاب ىای دیگر دارای لوپ بزرگ
و کوچک مانند تصاویر در عکس ىای باال میباشد.
امکان منایش عمق تقریبی در منایشگر را دارد و از طریق  USBبا تبلت ارتباط برقرار میکند .قابلیت اسکن با
تامی ىای متفاوت و دستی است .از اسکن بو صورت دستی میتوان برای منطقو ىای سخت سنگی و شیب دار
استفاده کرد.
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این فلزیاب از هبرتین نوع فلزیاب ىای پالسی موجود در بازار می باشد .این فلزیاب می تواند تا عمق  :مرت را بو
صورت دقیق و نقطو ای برای مشا جستجو کند .دارای پایداری بسیار باالست در حدی کو بعد از یک بار
باالنس کردن تا مدت ىا نیاز بو باالنس کردن ان نیست .مشا می توانید بعد از پیدا کردن جنس مورد نظر خود در
زیر خاک دستگاه را در مد تفکیک قرار دىید و سپس نوع جنس ان را تفکیک کنید تا ببینید کو ایا جنس مورد
نظر با ارزش بوده یا بی ارزش .برای پیدا کردن فلزات خمتلف مانند طال آىن استیل مس و… .در زیر خاک
تفاوتی وجود ندارد در واقع این فلزیاب بو ابعاد حساس بوده و ىر فلزی کو زیر خاک باشد با ىر جنسی را می
تواند پیدا کند .این مجل و بو این دلیل گفتو شد کو بعضی فلزیاب ىا برای فلزاتی مانند طال ضعیف تر ىستند تا
فلزات مغناطیسی مثل اىن.
این فلزیاب قابلیت این را دارد کو جنس پیدا شده را در ال سی دی خود بر اساس نوع جنس جدا کند و بو
منایش قرار دىد .عالوه بر این صوت خارج شده از ان نیز می تواند منایانگر نوع جنس باشد .با لوپ کوچک آن
در زیر خاک تا  8مرتو ىفتاد تست شده کو برای یک سینی  ;0سانتی جواب می دىد و با لوپ بزرگ ان برای
 :مرت تست شده کو برای مهان سینی جواب داده است.
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ردیاب بسیار حرفو ای با تنظیم عمق دقیق و تنظیم شعاع کاری .این سیستم میتواند ذرات را بو صورت کامل
حذف کند و قابلیت اجیاد متامی فرکانس ىا حتی فرکانس سنگهای قیمتی از مجلو یاقوت و املاس را نیز داراست.
امکان تشخیص میدان خارج شده از ? مرتی زمنی را دارد و میتواند تا شعاع  8000مرتی را پوشش دىد .دارای
دو قسمت می باشد کو یکی بو آنتنهای خبصوص و منحصر بو فرد ان متصل می شود و دیگری بو زمنی برای از
بنی بردن ذرات .دو وسیلو از حلاظ تطبیق فرکانس ىا بو یک دیگر از طریق امواج رادیویی متصل میباشند .دارای
صحو متام ملسی است برای سهولت کار .قابلیت  ۲8ساعت کار مداوم در حنی عمل می باشد .دارای منوی
کاری پیشرفتو و تولید فرکانس ىا با دقت  0٫0۲در خروجی انتنهاست.

سیستم نقطو زنی :مه ان طور کو در تصاویر باال مشاىده میکنید این ردیاب دارای دو قسمت جداگانو است کو
سیستم اول در دور گردن کاربر اویزان می شود و آنتهای  Lمانند بو ان متصل میشوند .این سیتم برای نقطو زنی
میباشد ولی منیتواند حذف ذرات را اجنام دىد.
سیستم حذف ذرات :کیف فلزی کو در عکس مشاىده میکنید برای حذف ذرات استفاده می شود و میتواند
متامی مواد ناخواستو و معدنی را حذف کند و عامل نقطو زنی بسیار راحتی شود
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دارای صفحو تاچ برای کاربری بسیار راحت



داری پراپ ىای اتصال بو زمین



دارای انتن ىای مسی بسیار دقیق



دارای سیستم ارتباط رادیویی قسمت حذف ذرات و نقطو زنی برای تطبیق فرکانس



قابلیت تفکیک تمامی فلزات



دارای قابلیت تنطیم شعاع



شعاع کاری  2111متر



عمق کاری  3متر



باتری قدرتمند برای  12ساعت کار مداوم



نمایشگر میزان باتری



نمایش راىنمای کار با ردیاب بر روی صفحو ال سی دی بو صورت دیجیتال



امکان کالیبره کردن و تطبیق سیستم با زمین
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