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Πριν την χρήση του ελέγξτε εάν είναι 

πλήρως φορτισμένο. 

Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί 

μέσω Bluetooth με το tablet ή το κινητό σας.  

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης 

πριν την έρευνα και εάν χρειασθεί 

συμβουλευτείτε έναν τοπικό 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο μας. 

Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές του εμπορίου 

αλλά αποκλειστικά και μόνο τον 

εργοστασιακό που το συνοδεύει. 

Σε ορισμένα κράτη για την ασφάλεια της 

συσκευής συστήνεται η χρήση 

σταθεροποιητή τάσης κατά την φόρτιση. 

Η συσκευή έχει δύο (2) χρόνια εγγύηση. 

Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.  

Οποιαδήποτε καταστροφή της συσκευής 

από υπαιτιότητα του χρήστη (κλοπή, 

πτώση, βλάβη, υπερφόρτωση δικτύου, 

χρήση μη εγκεκριμένου υλικού ή 

εξαρτήματος, άνοιγμα της συσκευής από μη 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό κ.λ.π., δεν 

καλύπτεται από την εγγύηση. 

Η μπαταρίες και το tablet δεν καλύπτονται 

επίσης από την εγγύηση. 

 

   

Η συσκευή είναι επιστημονικό 

(επαγγελματικό) όργανο γεωφυσικής 

έρευνας υπεδάφους για εφαρμογή στην 

γεωλογία και την αρχαιολογία και 

στρατιωτική χρήση. Πριν την αγοράσετε 

ελέγξτε τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της 

χώρα σας, για την κατοχή και χρήση της! 

 

▪ Σας ευχαριστούμε για την 

αγορά του Χ6 PLUS 

GROUNDING RADAR® 

▪ Αποτελεί καινοτομία στα 

γεωφυσικά μηχανήματα 

σάρωσης υπεδάφους αφού 

προσφέρει ψηφιακή 

λειτουργία  ζωντανής 

σάρωσης για πολύ γρήγορα 

αποτελέσματα σε πραγματικό 

χρόνο και ακριβέστερη 

επισήμανση του μεταλλικού 

στόχου ή του κενού. 

® 

http://www.eugolddetectors.eu/
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Χ6 PLUS GROUNDING RADAR
®  Manual  

 

Το Χ6 PLUS GROUNDING RADAR
®

 της Αγγλικής 

Εταιρείας , αποτελεί καινοτομία στα γεωφυσικά 

μηχανήματα σάρωσης υπεδάφους αφού προσφέρει 

ψηφιακή λειτουργία ζωντανής σάρωσης για πολύ 

γρήγορα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο και 

ακριβέστερη επισήμανση του μεταλλικού στόχου ή του 

κενού. 

Οι νέας τεχνολογίας αισθητήρες θέσης που διαθέτη, 

του δίδουν ελευθερία σάρωσης και δεν χρειάζεται να 

κρατάτε τον βορά ή τον νότο στην πλάτη σας, όπως 

συμβαίνει με άλλα συστήματα της αγοράς. Έτσι 

μπορείτε να σαρώσετε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση 

θέλετε και το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί λίγα 

δευτερόλεπτα στην οθόνη του τάμπλετ. 

 

Το Χ6 PLUS GROUNDING RADAR
®

 είναι γεωφυσικό σύστημα υψηλής 

τεχνολογίας, πολύ ελαφριά κατασκευή, με ασύρματη σύνδεση (Bluetooth) 

χωρίς καλώδιο, μεταξύ της μονάδας ελέγχου και του tablet, καθιστώντας εύκολη 

τη χρήση του, σε όλες τις συνθήκες ακόμα και σε χώρους με δυσκολία κίνησης του 

χειριστή. 

                       

http://www.eugolddetectors.eu/
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Αφού συνδέσετε την συσκευή με το tablet, απλά εισαγάγετε χωρίς περιορισμό, τη 

διάσταση της περιοχής που θέλετε να σαρώσετε και αρχίστε να αναλύετε τι υπάρχει 

κάτω από τα πόδια σας!!! 

Το Χ6 PLUS GROUNDING RADAR
®

 παρόλο που είναι ένα σύστημα για 

επαγγελματίες και επιστήμονες (αρχαιολόγους, γεωλόγους, πολιτικούς 

μηχανικούς, κατασκευαστικές εταιρείες, αστυνομία και στρατό) διαθέτει λογισμικό 

ειδικά προσαρμοσμένο και φιλικό για όλους τους χρήστες ακόμα και 

ερασιτέχνες. 

Το λογισμικό του μέσω της βαθμονόμησης μας δίδει την δυνατότητα να δούμε και 

να αναγνωρίσουμε εάν υπάρχουν, κενό, υπόγεια κτίσματα, μαγνητικά 

πετρώματα ή μεταλλικά αντικείμενα πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τις μετρήσεις του κάθε αντικειμένου: 

ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟ(-10) – (-0,01) 

ΚΕΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ πάνω από -9 

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0 - 5 

ΚΤΙΣΜΑΤΑ 4 - 9 

ΜΕΤΑΛΛΑ πάνω από 8 

ΕΥΓΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΑ πάνω από 20 

Bluetooth password: 7539 

http://www.eugolddetectors.eu/
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Το Χ6 PLUS GROUNDING RADAR
®

 τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη, 

έξυπνη μπαταρία ιόντων λιθίου 2 κυψελών, υψηλής ενέργειας και απόδοσης, 

που προσφέρει πολύ περισσότερη ισχύ στη συσκευή και πολλαπλάσιο χρόνο 

λειτουργίας. 

 

Η HD κεραία του είναι 90cm X 5cm, με υψηλής απόδοσης σένσορες μας δίδει 

βάθος σαρώσεων μεγαλύτερο από 13 μέτρα και ακρίβεια σάρωσης 0,10cm. 

 

 

Το Χ6 PLUS GROUNDING RADAR
®

 ελέγχεται από ένα android tablet που 

περιλαμβάνει το νέο λογισμικό EU3D της Εταιρείας μας  που αναπτύχθηκε από 

τους μηχανικούς μας και προσφέρει λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων, της 

περιοχής σάρωσης και του στόχου καθώς και το λογισμικό ΤΕΜ3D Plotter. 

Το νέο λογισμικό 3D της Εταιρείας μας, σας παρέχει την δυνατότητα να κάνετε 

σάρωση αυτόματα ή manual. Κάθε φορά που ανοίγετε το μηχάνημα πραγματοποιεί 

αυτόματα Ground balance με το έδαφος απαλλάσσοντας τον χειριστή από την 

διαδικασία αυτή. Στη συνέχεια μπορείτε να προσθέσετε τον αριθμό των σειρών, τα 

βήματα και την διάσταση του κάθε βηματισμού ή απλά να δώσετε το μήκος και το 

φάρδος της σάρωσης και το πρόγραμμα θα ρυθμίσει τα υπόλοιπα αυτόματα. 

Επιλέξτε διαστάσεις σάρωσης δίδοντας το πλάτος και το μήκος που επιθυμείτε! 

 

http://www.eugolddetectors.eu/
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Αφού πραγματοποιήσετε την σάρωση μπορείτε να ελέγξετε το αποτέλεσμα 

γρήγορα και με ακρίβεια στο τάμπλετ σας, βλέποντας το ακριβές βάθος του στόχου 

καθώς και την αγωγιμότητα σε όλο το πεδίο της σάρωσης. 

Στη συνέχεια και αφού έχετε σχηματίσει άποψη για τον στόχο σας αποθηκεύετε σε 

μορφή .CSV το αρχείο σας και ανοίγετε το έχτρα λογισμικό που συνοδεύει την 

συσκευή σας ΤΕΜ3D Plotter
®

 με δυνατότητα ανάλυσης Ground Deck 4D
®

, ένα 

μοναδικό σύστημα που μπορεί να σας δείξει το σχήμα του αντικειμένου που έχετε 

σκανάρι.  

 

 

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε όσες σαρώσεις θέλετε στη μνήμη του tablet ή 

του κινητού σας, με δυνατότητα σημειώσεων κάθε φορά και αργότερα να τις 

μεταφέρετε στον υπολογιστή σας σε μορφή .csv και να κάνετε ανάλυση με 

οποιοδήποτε λογισμικό τρίτων εταιρειών όπως το Voxler. 

http://www.eugolddetectors.eu/
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Γιατί να αγοράσετε το Χ6 PLUS GROUNDING RADAR®; 

 

1. Κάνει σάρωση για μέταλλα και κοιλότητες σε βάθος πάνω από 13 μέτρα. 

2. Περιλαμβάνει αυτόματο σύστημα ελέγχου εδάφους για τέλεια διάκριση 

μετάλλων.  

3. Έρχεται με δύο ( EU Ground Surfer 
®

 και ΤΕΜ3D Plotter
®

) λογισμικά 

ανάλυσης 2D, 3D και 4D.  

4. Κάνει γρήγορη σάρωση και σάρωση Manual ή αυτόματη. 

5. Η κεραία του 90cm, έχει smart αισθητήρα και προσφέρει εικόνα υψηλής 

ανάλυσης του υπεδάφους. 

6. Είναι πολύ ελαφρύ και δεν κουράζει. 

7. Κάνει σαρώσεις πλήρως παραμετροποιήσημες στις διαστάσεις που απαιτούν 

ακόμα και δύσκολες σαρώσεις είτε είναι κάθετες είτε οριζόντιες. 

8. Το σύστημα ελέγχετε πλήρως από έναν μόνο χρήστη μέσω του tablet ή του 

κινητού, και δεν χρειάζεται απομακρυσμένος υπολογιστής. 

9. Διαθέτη πολύγλωσσο λογισμικό. 

10. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και στην ανάλυση της εικόνας και δεν χρειάζεται 

περίπλοκη ρυθμίσεις.  

11. Έχει ασύρματη μονάδα ελέγχου (τεχνολογίας Bluetooth). 

12. Διαθέτη smart μπαταρία ιόντων λιθίου 2 κυψελών, υψηλής ενέργειας και 

απόδοσης, που προσφέρει πολύ περισσότερη ισχύ στη συσκευή και 

πολλαπλάσιο χρόνο λειτουργίας, από οποιαδήποτε άλλη συσκευή.  

13. Σας δίδει όλα τα στοιχεία, βάθος και την φύση των εντοπισμένων στόχων in 

time. 

14. Αποθηκεύει χωρίς κανέναν περιορισμό όλες τις σαρώσεις με τις σημειώσεις σας 

στο tablet για περεταίρω ανάλυση ή μεταφορά στον υπολογιστή σας. 

http://www.eugolddetectors.eu/
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15. Διαθέτη ΔΥΟ προγράμματα ανάλυσης για ασφαλή συμπεράσματα στον χώρο 

της σάρωσης ( Ground Surfer
®

 και ΤΕΜ3D Plotter
®

) 

16. Έρχεται με πλαστική θήκη για μεταφορά στην πλάτης. 

 

 

 

Το Χ6 PLUS GROUNDING RADAR ® συνοδεύεται από: 

• Εγκατεστημένο λογισμικό EU3D Surface. 

• Εγκατεστημένο λογισμικό EU3D Plotter. 

• Προαιρετικά λογισμικό VOXLER 3d. 

• Κεραία 90cm με smart αισθητήρες μεγάλης εμβέλειας. 

• Tablet με Android. 

• Φορτιστή Tablet. 

• Φορτιστή smart μπαταρίας ιόντων λιθίου 2 κυψελών.  

• Υποστήριξη στην Ελληνική Γλώσσα. 

• Θήκη μεταφοράς πλάτης. 

• Λεπτομερείς οδηγίες. 

• Εγγύηση 2 ετών 

• Προσοχή: * Οι φωτογραφίες, τα χρώματα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής 

είναι ενδεικτικά από το μηχάνημα δοκιμών και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από το 

τελικό προϊόν παραγωγής, λόγο συνεχών βελτιώσεων.  

 

 

 

 

 

http://www.eugolddetectors.eu/
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Κεντρικά Γραφεία 

EU Detect Force Ltd 

27 Old Gloucester Street 

LONDON WC1N 3AX 

UNITED KINGDOM 

Tel.: +44 20 302 63860 

www.x6plus.eu 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ: 

Δημητρίου Γούναρη 96 & Λεωφ. Κηφισίας, 

Μαρούσι, Αττική τ.κ.15125 

 

Τηλ. κέντρο : +30.215.215.4409 

Η ονομασία Χ6 PLUS GROUNDING RADAR ® αποτελεί trade mark της 

Εταιρείας 

EU Detect Force Ltd 

EU DETECT FORCE GERMANY 

Georg Reis Müllerstr.2   

80999 München  

Deutschland   

Telefon:  +49 176 81 031 031 

http://www.eugolddetectors.eu/
mailto:info@x6plus.eu

