
FerroTec FT 10 Magnetometr do lokalizacji ukrytych obiektów
szybko – wygodnie – precyzyjnie



Za pomocą FerroTec FT 10 można bezpiecznie i niezawodnie 
lokalizować ukryte włazy do studzienek,  trzpienie zasuw i pokryw, 
ale również metalowe znaczniki i inne obiekty. Warunkiem jest 
jednak aby były wykonane z: żelaza,  żeliwa lub stali. 
Ergonomiczna budowa, wygodna obsługa i precyzyjna technika 
pomiarowa pozwalają  na szybką i łatwą pracę.

Prosta  lokalizacja obiektów 

ferromagnetycznych

FerroTec FT 10 – szybko – wygodnie – precyzyjnie

Obiekty zawierające żelazo 
wywołują zmianę pola 
magnetycznego ziemi, która jest 
rejestrowana i przetwarzana na 
sygnał akustyczny przez dwa 
czujniki wrażliwe na pole 
magnetyczne (magnetometr 
transduktorowy)  znajdujące się 
w urządzeniu FerroTec FT 10. 
Dodatkowo zbliżanie się  do 
szukanego obiektu jest 
przedstawione optycznie na 
wyświetlaczu. Im bliżej znajduje 
się szukany obiekt, tym silniejszy 
staje się sygnał. Maksymalna 
głośność sygnału oznacza, że 
FerroTec FT 10 znajduje się 
bezpośrednio  nad obiektem. 

Zasada pomiaru: 

solidna technika 

i ergonomiczna 

budowa

FerroTec FT 10 
rozpoznaje pola zmienne 
50 Hz i prowadzi w 
kierunku położenia kabli 
przewodzących prąd. 
Dzięki temu można 
uniknąć pomyłek i 
błędnych lokalizacji, 
chroni to również przed 
porażeniem prądem 
podczas wykopów.

W przypadku dużych 
obiektów, np. włazów do 
studni, FerroTec FT 10 
rozpoznaje zmianę 
biegunowości.  Dzięki 
temu możliwe jest - w 
zależności od orientacji 
obiektu - określenie jego 
położenia i wielkości.

Szybkie i 

wiarygodne wyniki
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Ekran podczas lokalizacji kabli przewodzących prąd



Dzięki FerroTec FT 10 możliwa jest praca niepowodująca 
zmęczenia przez wiele godzin lub nawet przez cały dzień. 
Niewielka masa, wyważona konstrukcja oraz ergonomiczna 
budowa  powodują, że jest on niezwykle wygodny w użytkowaniu.

Użytkowanie i obsługa  magnetometru jest możliwa za pomocą 
tylko jednej  ręki – nie ważne prawej czy lewej. Druga  ręka 
pozostaje wolna do pracy.

Obsługa jest intuicyjna i nie wymaga intensywnego szkolenia; 
kciukiem  ręki, w której trzymamy urządzenie, obsługuje się pięć 
przycisków. Poprzez naciśnięcie kciukiem  na pole sensora 
dotykowego  można łatwo uruchomić FerroTec FT 10 oraz 
szybko rozpocząć i zatrzymać proces lokalizacji.

Wybrać symbol na wyświetlaczu zgodnie z indywidualnymi 
przyzwyczajeniami. Oprócz sygnału akustycznego można wybrać 
unikalny widok celownika lub tradycyjną formę belki. Dzięki temu 
nawet mniej doświadczeni użytkownicy z pewnością znajdą 
wartość maksymalną.

Dzięki stopniu ochrony IP65 i niezwykle solidnej konstrukcji brud, 
pył i deszcz nie stanowią problemu. Pozwala to na ciągłą 
gotowość do pracy, niezależnie od warunków pogodowych.

Dodatkową zaletą jest długi czas pracy wbudowanych 
akumulatorów: jedno ładowanie wystarcza na dziesięć godzin, 
czyli pełen dzień pracy. Pozwala to uniknąć uciążliwej wymiany 
baterii i zwiększa dyspozycyjność.

Wygodna obsługa dla efektywnych 

pomiarów
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Ekran podczas lokalizacji obiektów ferromagnetycznych 



Zakres dostawy

· Magnetometr FerroTec FT 10

· Adaptor do sieci

· Futerał 
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Dzięki wyjątkowej czułości o wartości 3 nT (nanotesle) urządzenie 
FerroTec FT 10 zalicza się do magnetometrów o największej 
mocy na rynku. W porównaniu do wcześniejszego modelu jego 
czułość wzrosła sześciokrotnie co oznacza, że możliwa jest 
lokalizacja obiektów położonych znacznie głębiej. Celowo 
zrezygnowano ze słuchawek, aby nie wpływać negatywnie na 
niezwykle wysoką precyzję lokalizowania.

Funkcja klawisza punktu zerowego pozwala na wyrównanie 
aktualnego pola magnetycznego eliminując tym samym wpływ 
zakłóceń mogących pochodzić od interferencji tła.Czułość 
FerroTec FT 10 można regulować 6-stopniowo i dopasowywać 
do indywidualnych warunków otoczenia.

Ponadto, można płynnie stopniować czułość do maksimum przy 
niejasnych wynikach pomiaru a nawet osiągnąć znaczną 
głębokość lokalizowanych obiektów.

Obiekty niezawierające  żelaza, np. z tworzywa sztucznego lub 
metali szlachetnych, nie będą zlokalizowane tym urządzeniem i 
nie mogą zafałszować wyniku pomiaru.

Precyzyjna lokalizacja w każdym terenie

50 kg

5 kg

1 kg

0,5 kg

10 m

7 m

2,5 m

1 m

Głębokość lokalizacji 
w m

15 m

Masa lokalizowanego 
obiektu w kg

100 kg

Maksymalna głębokość lokalizacji w zależności od masy obiektu 
przy czułości wynoszącej 3 nT

107311 – 10/14

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 

Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy 
wyposażenia dodatkowego dostępne na życzenie.
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