
КОМПЮТЪРЕН МЕТАЛОТЪРСАЧ 
MODEL  ZB-100 

 
 
 

Технически данни: 
 
♦Тип..................Индуктивен Баланс. 
♦Тегло............1.7кг. /без акумулатора/. 
♦Работна честота...........   5-6 kHz. 
♦Батерии...........12V акумулатор, външен.  
♦Вграден високоговорител. 
♦Изход за стереослушалки. 
♦Метална дръжка,разглобяема на 2 части. 
♦Микропроцесорен контрол. 
♦Напълно електронен дизайн, без 
механични копчета или ключета. 

♦Дисплей на течни кристали,16 символа – 
двуредов (с осветление) . 

♦Търсещи антени защитени против влагата. 
♦Всички менюта и надписи са на български език. 
 

Възможности: 
♦4 режима за дискриминация (разпознаване) на 
металите. 
♦Визуална дискриминация – спектър на металите. 
♦Звукова дискриминация. 
♦4 звукови режима. 
♦Два звукови тона за железните и цветните метали. 
♦Графична скала на сигнала. 
♦Режим за точно центриране, “без движение”. 
♦Регулируема чувствителност (дълбочина) на търсене. 
♦Регулируема сила на звука и възможност за включване на слушалки. 
♦Постоянен контрол на акумулатора чрез вграден волтметър . 
♦Прецизен земен филтър – автоматичен и ръчен, елиминира влиянието на почвата. 
♦Осветление на дисплея за нощна работа . 
♦Информация за обекта – проводимост, тип, дълбочина, максимален върнат сигнал. 
♦Текстово изписване типа на обекта в седем групи – железа, фолио, пръстен, монета, гривна, 
чиния, голямо желязо (ламарина). 

♦Запомняне на настройките. 
 

Настройки извършвани от потребителя: 
♦Режими на дискриминация – 4 режима. 
♦Честота на излъчване – от 5 kHz до 6kHz. 
♦Режим за точно центриране. 
♦Земен филтър – 450 нива. 
♦Сила на звука – 6 нива. 
♦Дълбочина на търсене (чувствителност) – 100 нива. 
♦Вътрешно-схемно усилване – 3 нива. 
♦Осветление на дисплея – 3 степени. 
♦Всички основни настройки се запазват и в изключено състояние. 
 



Дълбочини на откриване на метални обекти: 
 

Обект Антена 28см Антена 40 см 
Монета диаметър 16 мм  25 см 28 см 
Монета диаметър 22 мм 30 см 35 см 
Монета диаметър 40 мм 38 см 48 см 
Лист метал 10х10 см 70 см 85 см 

Метал 40х40 см 140 см 200 см 
Метал > 1х1 м 180 см 250 см 

 
Дълбочините зависят от конкретните условия на търсене, от металните обекти и от 

настройките на металотърсача и могат да се различават от посочените в определени граници. 
 

ЦЕНОВА ЛИСТА от 01.03.2016г. 
 

МЕТАЛОТЪРСАЧИ - КОНФИГУРАЦИИ 
№ МОДЕЛ LCD – ДИСПЛЕЙ ГЛАВА ЦЕНА/ЛВ. 
1 ZB100-6V двуредов LCD с ОСВЕТЛЕНИЕ G28 599 
2 ZB100 двуредов LCD с ОСВЕТЛЕНИЕ G28 799 
3 ZB100 двуредов LCD с ОСВЕТЛЕНИЕ G40 899 
4 ZB100 двуредов LCD с ОСВЕТЛЕНИЕ G28 + G40 999 

 

Гаранция 12 месеца. 
 

Забележка: В конфигурациите са ВКЛЮЧЕНИ акумулатор и зарядно устройство. 
Цените подлежат на промяна. За актуални цени се обаждайте на посочените по-долу телефони. 

 
Производство и Сервиз в  Свищов: 
Свищов, ул.”Стоян Михайловски”29 
Работно време - 10:00-18:00ч.  Почивни дни - събота и неделя . 
Приемаме и през почивни и празнични дни но с предварителна уговорка! 
Тел. 0631/43022, 0875/239901. 
 
Магазин в СОФИЯ: 
Магазин за лагери “Ай Ес Би”. 
София, бул.”Цариградско шосе”30. 
(4-ти км – Колелото, блока с рекламата на сокове “Флорина”). 
Работно време: 9:30-12, 13-17:30ч. Събота до 12:30. Почивни дни - неделя. 
Тел.02/873-25-34, 873-99-18. 
 
Магазин във Велико Търново: 
Магазин за лагери - ул.”Никола Габровски”35 Б. 
Работно време: 9:30-12, 13-17:30ч. Събота до 12:30. Почивни дни - неделя. 
Тел. 062/600-856. 

 
" ЗЛАТ" ЕООД   проектира и  произвежда 
металдетектори за   търсене на метали и  
ценности. Извършва гаранционен и 
извънгаранционен сервиз. Информация за 
най-новите модели и актуални цени,  може 
да получите на следния адрес: 

" ЗЛАТ" ЕООД – гр.Свищов 
   5250 гр.Свищов, обл. В. Търново 
   ул."Стоян Михайловски"29 
   тел.: 0631/4-30-22 
   e-mail: detector@zlat.com 
    Internet: www.zlat.com 

 


