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MetalliScanner™ MT 7
METALLDETEKTOR

MetalliScanner™ MT 7 är en elektronisk 
metalldetektor utvecklad för att finna 
metallobjekt i alla vanliga byggmaterial såväl  
i hemmet som i kommersiella och industriella 
miljöer. En ljusstark bakgrundsbelyst display 
indikerar djupet på metallobjektet på upp till  
15 cm (i både centimeter och tum).  
Den visar också typ av metall (magnetisk eller 
icke-magnetisk) och om man närmar sig eller 
flyttar sig bort från objektet. Det här kraftfulla 
verktyget sparar både tid och pengar genom 
att man undviker gissningar, onödiga hål, 
avbrutna borr och skadade sågblad.

MT 7 hjälper till att kartlägga positionering 
av metallobjekt som armeringsjärn genom 
alla typer av icke metallhaltiga byggmaterial 
inklusive betong, kakel och marmor.  
Verktyget kan också användas för att 
lokalisera och förstärka armeringar i murade 
konstruktioner samt för att mäta avstånd 
mellan spik i takmaterial (för kontroll av 
att byggstandard uppfylls). Man kan även 
detektera rader av spik eller nubb som fäster 
skivmaterial mot reglar bakom putsade väggar.

• Verktyget har två söklägen:    
     Normalläge och      DeepScan® 
(djupsökning)

• Lokaliserar och bedömer ungefärligt djup  
på 13 mm armeringsjärn och kopparrör  
på upp till 15 cm djup

• Noggrannhet inom ± 13 mm för 
armeringsjärn och 13 mm för kopparrör

• Verktyget skiljer automatiskt på magnetisk 
metall (till exempel armeringsjärn) och icke-
magnetisk metall (till exempel kopparrör)

• Bakgrundsbelyst display och tonsignal 
indikerar tydligt när målet lokaliserats

• Ledad handtagsförlängning ger utökad 
räckvidd 

• Gummiklätt handtag och inbyggd 
säkerhetssnodd
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SPECIFIKATIONER

Dimensioner H 246 mm x B 107 mm x D 51 mm

Vikt  308 g utan batteri

Batterityp 9V alkaline ingår ej

Noggrannhet  Mittpunkten på 13 mm armeringsjärn  
 eller 13 mm kopparrör vid ett minsta  
 avstånd mellan objekten på 152 mm  
 typiskt inom 13 mm   

Sökdjup Upp till 152 mm ± 25 mm

Användningstemperatur 
 -7° till +41°C

Förvaringstemperatur  
 -29° till +66°C

Luftfuktighet 5 - 90% RH (icke-kondenserande)

Vattentålighet Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.
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