
Kruhová Eliptická

JAK FUNGUJÍ CÍVKY?

JAK FUNGUJÍ CÍVKY
Pochopení základů vyhledávacích cívek vám umožní vybrat nejlepší vyhledávací 
cívku pro každou aplikaci. Vyhledávací cívky se obvykle skládají ze dvou vnitřních sad 
stočených drátů, vysílací cívky (TX) a přijímací cívky (RX). Mono cívky se mohou lišit v 
tom, že jedna cívka působí jako TX i RX. Když je detektor zapnutý, generuje TX cívka v 
okolním prostoru magnetické pole.

Když je kovový objekt v tomto generovaném magnetickém poli, vytvoří zkreslení v 
magnetickém poli. Cívka RX vycítí toto zkreslení a vyšle signál do řídicí jednotky.

Vysílací cívka (TX) vytváří magnetické pole
zatímco přijímací cívka (RX) detekuje zkreslení v
tomto poli a vyšle signál do řídicí jednotky.

TVARY A VELIKOSTI CÍVEK
Chcete-li pomoci určit nejlepší velikost a tvar vyhledávací cívky pro vaše potřeby, 
zvažte prostředí ve kterém bude použita a hledané cíle.

Malé vyhledávací cívky (průměr menší než 15cm)
• Koncentrované magnetické pole; nejlepší volba pro hledání v oblastech se 
spoustou kovového šrotu.
• Ideální pro detekci velmi malých objektů.
• Menší pokrytí při pohybu; vyžaduje více skenů.

DOSAH CÍVEK
Hloubka detekce vyhledávací cívky bude zpravidla přibližně stejná jako její průměr - pro objekt 
velikosti mince.

Jak se velikost vyhledávací cívky zvětšuje, její pole se zvětšuje, méně se koncentruje a přestává 
vnímat malé objekty. U objektu velikosti 
mince je tento efekt patrný při použití 
vyhledávacích cívek větších v průměru než 
asi 38cm..

Dva nejběžnější 
tvary vyhledávacích 
cívek (nezaměňujte 
s kon� gurací) jsou 
kruhové a eliptické.

Obecně řečeno, čím větší je 
vyhledávací cívka, tím větší je 
magnetické pole.

• Eliptická cívka—lépe ovladatelnější než kruhová vyhledávací cívka.
Díky své prodloužené délce poskytuje větší pokrytí než kruhová cívka.

• Kruhové cívky—nejčastěji používaný tvar. Poskytuje o něco více hloubky a 
citlivost v nemineralizované půdě. Vyhledávací cívky také bývají v kon� guraci se 
dvěmi cívkami, které se používají k detekci hluboce uložených cílů.

Střední  cívky (průměr 20-23cm)• 
Nejlepší volba pro univerzální použitá (včetně
mincí a podobné objekty).

• Poskytuje nejlepší kombinaci koncentrace 
magnetického pole, hloubky detekce a schopnost 
detekovat největší rozsah velikostí cílů uvnitř detekční 
oblasti.

• Lehké a snadno ovladatelné.

Existuje přímý vztah mezi velikostí
vyhledávací cívky a velikosti jejího magnetického pole.

Magnetické pole malé vyhledávací cívky
není tak hluboké jako u velké
civky, ale je koncentrovanější.

Velké vyhledávací cívky (průměr více než 23cm)
• Poskytují větší hloubku a pokrytí díky širším a hlubším magnetickým polím.
• Nejlepší volba pro cíle, které jsou velké a hluboce uložené, jako jsou skryté 
předměty a velké starožitnosti.
• Větší oblast skenování může být problémem v oblastech, kde detektor detekuje 
několik cílů najednou.

Menší specializované vyhledávací cívky Super Sniper od společnosti Garrett jsou navrženy pro 
vyhledávání ve velmi těsných oblastech nebo nad zemí, která je poseta kovovými předměty. 
Tyto oblíbené 4,5”cívky nabízejí vylepšenou identifikaci cíle a jsou také ideální pro nalezení 
malých zlatých nugetů.

K dispozici pro GTI, ACE, 
AT Pro, AT Gold, AT Max



4343

RX 2

RX 1

TX

TX RX

Najděte větší cíle ve 
dvojnásobné hloubce 
než konvenční cívky.

Pole detekce konvenční 
cívky

Detekční pole 
DD cívky

Přední pohled

Zobrazuje zvětšenou oblast 
skenování zploštěné konstrukce 
cívky DD společnosti Garrett.

Ze strany

DD cívka
Koncentrická

Úzké detekční pole 
DD cívky nabízí lepší 

separaci cílů než 
konvenční cívka.

VÍCE VAŠICH NÁLEZŮ SE SPRÁVNOU CÍVKOU

Konstrukce 2-box (Depth Multiplier)
V této kon� guraci jsou cívky TX a RX fyzicky od sebe vzdáleny několik desítek centimetrů. 
Toto poskytuje lehký a zvládnutelný prostředek k dosažení výkonu 1m až 1,30m průměru 
hledací cívky. Díky svému velkému detekčnímu poli je 2-box nejlepší volbou pro detekci 
velkých, hluboce uložených objektů, jako jsou památky a hluboce uložené cíle. Její velké 
detekční pole ignoruje objekty menší než 8cm v průměru - toto je výhodné při hledání v 
oblastech silně posetých malým šrotem..

Cívky Imaging (Pouze od Garretta)
• Vylepšená verze koncentrické konstrukce, která obsahuje další RX 
cívku.

• Dodatečná cívka poskytuje doplňkové informace o nálezu jako 
jsou skutečná hloubka a velikost nálezu.

• Informace o velikosti pomáhají rozlišovat mezi brakem a 
dobrými cíli se stejnou vodivostí (např. mince vs plechovka)..

Garrett TreasureHound™ 
EagleEye™ Depth Multiplier 
#1611800
(Dostupná pouze pro GTI 2500)

  Výhody:
•  Najděte větší cíle ve dvojnásobné hloubce 

než konvenční cívky.
•  Přední cívku EagleEye použijte pro přesné 

určení a detekci malých objektů.
•  Stisknutím tlačítka snadno přepnete z hloubkového multiplikátoru do vyhledávacího režimu.
•  Eliminuje potřebu výměny cívky nebo používání dalšího detektoru.             

ZVĚTŠETE SVOJI HLOUBKU 
NA VELKÉ CÍLE 2x-3x

GTI 2500 EagleEye Multiplier Package 
obsahuje detektor kovů GTI 2500 

s 9,5” Imaging cívkou a cívkou 
TreasureHound EagleEye. 

GTI 2500 EagleEye Depth Multiplier Package
#1120530

Rostoucí 
mineralizace půdy.

KONFIGURACE
Existuje pět základních druhů vyhledávacích cívek: Koncentrické, Mono, Imaging, DD a 2-box. Druh 
hledaného cíle a půdní podmínky určují, která je pro vás nejlepší volbou.

Koncentrické cívky
•  TX a RX jsou obvykle uspořádány podle obrázku.
•  Tento druh poskytuje největší možné detekční pole a
 největší hloubku detekce, tato cívka má potenciálně 
nejcitlivější dostupnou konstrukci.
•  Poskytuje nejsymetričtější detekční pole, což usnadňuje
dohledávání a identi� kaci cíle.
•  Tento druh je ale bohužel nejcitlivější k
rušení z podzemních minerálů, což má za následek značné
ztráty výkonu na silně mineralizované půdě.

Cívky Mono
• K dispozici pouze u pulzně-indukčních detektorů.
• Je to varianta koncentrické cívky. Lze jí vyrobit pomocí
cívek TX a RX umístěných vedle sebe nebo jako samostatná
cívka s TX i RX.

Cívka DD
• Jak TX, tak RX jsou ve tvaru písmene „D“.
• Poskytuje větší hloubku detekce a výkon v silně 
mineralizovaném podloží a slané vodě.
• DD cívka vyzařuje dlouhé, úzké detekční pole
překrývající střední část zepředu dozadu.
• Konstrukce DD je méně citlivá než koncentrická
vyhledávací cívka stejné velikosti, na nemineralizované půdě 
nebo při vzdušných testech.
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• Cívky DD se doporučují při hledání nad mineralizovanou 
půdou, nebo také když hledáte zlato a starožitnosti. 
Cívka DD překonává koncentrickou cívku v silně 
mineralizované půdě. V balení

TreasureHound EagleEye™ 
cívka #1611800

(jenom cívka)

Pouze pro detektor 
Garrett GTI 2500.
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