
 Díl TM SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ RODINY EXPLORER TM 

d* TM 03 kruhová cívka malá (13cm) - má největší hloub. dosah na nejmenší tělesa až 
do asi 1x1cm (optim. s TM - 93) a přesně lokalizuje tělesa; používá se i pro 
detekci velkých těles v hl. až do 70cm v  městských sítích a při odkrývání 
hlubokých těles nalezených většími cívkami; nízké pokrytí terénu 

d* TM 04 kruhová cívka střední (24cm) - má největší hloubkový dosah na tělesa o 
rozměrech 1x1 - 2x2cm; v porostlém terénu se používá i místo cívky velké; 

d* TM 05 kruhová cívka velká (50cm) - má největší hloub. dosah na tělesa s rozměry 
2x2 - 3x3 cm. Samočinně diskriminuje proti (odmítá) malým tělesům a 
kovovému odpadu; přesnost lokalizace je nižší, pokrytí terénu vysoké 

d TM 06 čtvercová cívka 1x1m - má největší hloub. dosah na tělesa větší než 3x3cm. 
Samoč. diskriminuje proti (odmítá) malým tělesům a kov. odpadu. Nosí se na 
závěsech TM15 s odlehčením přes popruh TM16 i ve vyšší vzdál. od země a 
užívá se i ve vysokém lese; malá přesnost lokalizace; vysoké pokrytí terénu 

n* TM 07 nosná tyč - 2 lehké laminátové trubky celk. délky 125cm pro vedení kruh. 
cívek TM03 - TM05; kombinuje se TM07 + TM08 + TM17, nebo TM07 + 
TM09 + TM18 + TM 10; lze prodloužit na 165cm prodluž. trubkou TM11 

n* TM 08 koncová rukověť - upevnitelná na nosné tyči TM07; lze připevnit velmi 
účelné tlačítko TM17 

d TM 09 posuvná rukověť s tlačítkem - upevnitelná na TM07 nebo TM11; kombinace 
TM09 + TM07 + TM08  usnadňuje dvouruční vedení kruh. cívek; kombinace 
TM09 + TM07 + TM10 umožňuje jednoruční vedení kruh. cívek, přitom 
tlačítko spolu s TM 18 jsou vhodné pro nulování detektoru (Ext. Zero) 

d TM 10 loketní opěrka - montuje se na TM07 nebo TM11 při jednoručním vedení 
kruhových cívek; je použitelná  pouze s TM09 

s TM 11 prodlužovací trubka -  určená k prodloužení nosné tyče TM07 na celkovou 
délku 165cm; je použitelná pouze  s TM07 a obvykle se kombinuje s  TM09 
1+  TM18 + TM10 

n* TM 12 nosný popruh - dvoudílný popruh připevňující  model TM a kabel cívky k 
tělu operátora 

s TM 13 držák modelu TM k opasku - určen k rychlému připevnění k opasku 
operátora místo TM 12 

s TM 14 pár držáků modelu TM k nosné tyči - kombinace modelu TM + TM14 +   
TM07 + kruhové cívky vytváří jeden celek vhodný pro velmi krátký průzkum 
nebo při častém odkládání detektoru 

d TM 15 pár nosných závěsů  - nutný pro nesení cívky TM06; obě rukověti závěsů 
jsou posuvné pro volbu standardní výšky cívky nad zemí a mají zabudovaná 
tlačítka  pro TM 20 a Ext. Zero 

d TM 16 ramenní popruh - dvoudílný popruh odlehčující ruce při nesení cívky TM06 
n* TM 17 tlačítko ZERO - lze připevnit na koncové rukověti TM08 pro snadné 

nulování det. (Ext. Zero) 
d TM 18 kablík s konektory - připojuje tlač. TM15 nebo TM09 ke konekt Ext. Zero  
n* TM 19 zkušební těleso - železný disk pro ověření funkce a hrubou kalibr. detektoru 
d TM 20 kalibrační těleso - pomocí tlačítka umožňuje simulovat přiblížení a vzdálení 

vodivého předmětu a snadno ověřovat hl. dosah detekce i spolehlivost 
diskriminace při průzkumu s cívkou TM06 nebo TM51. Těleso se připevňuje 
na povrch cívky a připojuje se k tlačítku v  TM15. Po stisku tlačítka vznikne v 
cívce 1x1m z vířivých proudů  tělesa  přesný signál, po uvolnění  zanikne 

d* TM 21 sluchátka standardní - používají se v hlučném prostředí 
n* TM 22 transformátor nabíječe - dodává energii nabíječi baterie v modelu TM 
s TM 23 nabíjecí kabel - ze ss. zdroje 24V (na př. autoaku) dodává energii nabíječi 

baterie (alternativa k TM22) 
s TM 24 záložní baterie 12V/2Ah - nahrazuje (na př. vybitou) baterii v modelu TM 
s TM 25 transportní vak - usnadňuje dopravu modelu TM a příslušenství TM03, 

TM04, TM07, TM08, TM17, TM22 
d* TM 26 transportní kufr  - obsahuje model TM a Standardní příslušenství (ozn. *)  
n* TM27X Návody k obsluze: TM-D (TM 27-D); TM - 93 (TM 27-93); 

n = nutný, d = doporučený, s = speciální díl. Položky Standardního příslušenství jsou označeny *. 
 



 
                                   DETEKTORY  EXPLORER  TM 

      TYPICKÉ  MAX. VZDÁLENOSTI  MEZI CÍVKOU A  INDIKOVANÝM  TĚLESEM   
ROZMĚRY  TĚLES v cm 

(čtvercové desky z hliníku a železa, tloušťka 1mm) 
ROZMĚRY  

CÍVEK 1x1* 2x2* 3x3 5x5 10x10 25x25 200x200 
TM03 - kruh. cívka   
malá průměr 13cm 

10- 12 
cm 

15 - 20 
cm 

26cm 
 

33cm 
 

43cm 
 

60cm 
 

150cm 
 

TM04 - kruh.cívka 
střední průměr 24cm 

10 - 12 
cm 

18 - 25 
cm 

30cm 
 

43cm 
 

55cm 
 

80cm 
 

220cm 
 

TM05 - kruh.cívka 
velká průměr 50cm 

2 - 4 
cm 

25 - 30 
cm 

40cm 
 

56cm 
 

80cm 
 

110cm 
 

350cm 
 

TM06 - čtvercová 
cívka 1x1m    

- 10 - 17 
cm 

45cm 75cm 115cm 170cm 500cm 

- dva sloupce ozn.* udávají max. vzdálenosti platné pro model TM - 93 a DELAY                  
100usec.(menší údaje platí pro železo). 
 - všechny vzdálenosti byly naměřeny s modely TM s činitem hloubkového dosahu               
POWERxGAIN 80%, hliníkové desky paralelně k cívkám, železné paralelně i kolmo. 
 
 


