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Lokaatori ja saatja tarvikud

Tarvikud RD5000, RD7000+, RD7100, RD8100, RD8000, Markeri sarja lokaatoritele ja 
Tx-saatjatele

 

Lokaatori tarvikud
Lokaatori voolutangid
Kasutatakse koos lokaatoriga eri 
tehnosüsteemide tuvastamiseks, eriti 
tihedalt asustatud aladel.
Toodetakse suurustega 2" (50 mm), 
4" (100 mm) ja 5" (130 mm).
Osa kood 10/RX-CLAMP-XX (XX = 2, 50, 4, 
100, 5, 130)

Lokaatori CD/MD voolutangid
Voolusuuna (CD) ja voolutugevuse 
(CM) voolutange kasutatakse 
ühe sihtliini tuvastamiseks 
mitme rööbiti kulgeva tehnosüsteemi 
hulgast ja mööda tehnosüsteemi 
leviva saatja signaali mõõtmiseks.
Osa kood 10/RX-CD-CLAMP

Suure võimendusega stetoskoop
Kasutatakse ühe tehnosüsteemi peilimiseks, 
kui see on teistega kimpu põimitud või 
neile väga lähedal ja kui lokaatorit 
ei saa kasutada. Väike suurus ja 
lame pind toetavad seinte sees 
asuvate tehnosüsteemide peilimist.
Osa kood 10/RX-STETHOSCOPE-HG

Väike stetoskoop
Hõlbustab põimitud kimbust ühe tehnosüsteemi 
peilimist. Seda saab kasutada väikeste 
ligipääsmatute kaablite, aga ka muude 
tehnosüsteemide tuvastamiseks.
Osa kood 10/RX-STETHOSCOPE-S

Suur stetoskoop
Seda painduvat 20" (50 cm) tarvikut 
kasutatakse ligipääsetavate 
tehnosüsteemide peilimiseks ja 
tuvastamiseks ning see on eriti 
kasulik tihedalt asustatud aladel või 
kaablite väga lähedase asetuse korral.
Osa kood 10/RX-STETHOSCOPE-L

Teleskoopiline voolusuuna (CD) 
stetoskoop
Kasutatakse koos voolusuuna (CD) 
lisaomadusega lokaatoriga eraldi kaablite 
leidmiseks ja tuvastamiseks saatja Tx-10(B) 
CD signaali abil. Voolusuunda näidatakse 
valgusdioodide ja suunanooltega. 
Muid ilma CD-ta lokaatoreid 
saab ka kasutada 
kaablite peilimiseks ja 
tuvastamiseks, kuid ilma 
voolusuuna teabeta.
Osa kood 10/RX-CD-STETHOSCOPE

A-raam
Seda kasutakse kaablite ümbriste rikete ja 
torustiku kattekihtide puuduste peilimiseks.
Selle abil kuvatakse lokaatori näidikule 
rikke suuna ja ulatuse teave. A-raami 
kasutamiseks peab lokaatoril ja saatjal 
olema rikkeotsingu omadus.
Osa kood 10/RX-AFRAME

Saadaval ka tellitud kotiga.
Osa kood 10/RX-AFRAME-BAG

Sukeldatav kahe sügavusega 
antenn (SDDA)
Seda kasutatakse veealuste kaablite ja 
torude peilimiseks. Tarnitakse 33' või 164'
(10 m või 50 m) kaabliga, aga võib tellida ka 
kuni 328' (100 m) kaabliga.
Saadaval 512/640 Hz või 8 kHz variandina. 
Muud sukeldatava kaabli pikkused on 
saadaval tellimisel.
640/512 Hz sukeldatav DD antenn (10 m 
kaabel)
Osa kood 10/RX-SUBANTENNA-640

8 kHz sukeldatav DD antenn (10 m kaabel)
Osa kood 10/RX-SUBANTENNA-8K

Sukeldatava kaabli lisapikkus 
(meetri kohta)
Osa kood 10/RX-SUBANTENNA-CABLE

Kõrvaklapid
Kasutamiseks koos lokaatoriga ja on 
soovitatavad kasutamiseks 
mürarikastes keskkondades.
Osa kood 10/RX-HEADPHONES

Saatja tarvikud
Pingestatud pistiku 
adapter (LPC)
Seda tarvikut kasutatakse saatja 
signaali edastamiseks tänavakaablile, 
kasutades standardset vooluvõrgu pistikupesa. 
Saadaval UK-, US- või EU-tüüpi pistiku jaoks. 
Lubatud kasutamiseks CAT III 600 V, CAT IV 
300 V rakendusega.
Osa kood 10/TX-LPC-XX (XX= EU, UK, US)

Pingestatud kaabli adapter (LLC)
Pingestatud kaabli adapter, mida tohivad 
kasutada ainult kohase kvalifikatsiooniga 
töötajad, on mõeldud saatja signaali 
rakendamiseks pingestatud kaablile. 
Lubatud kasutamiseks CAT III 600 V, 
CAT IV 300 V rakendusega.
Osa kood 10/TX-LCC



 

 

 

 

 

 

 
 

Saatja voolutangid
Neid voolutange kasutatakse saatja signaali 
rakendamiseks kaablile või torule. See on 
eriti kasulik, kui vahetu ühendus ei ole 
võimalik või pingestatud kaablitel, mida ei 
saa voolu alt vabastada. Seda saab 
kasutada koos pikendusvardaga.
Toodetakse suurustega 2" (50 mm), 
4" (100 mm), 5" (130 mm) ja 8,5" (215 mm).
Osa kood 10/TX-CLAMP-XX (XX = 2, 50, 4, 100, 5, 130, 8.5, 215)

Saatja CD voolutangid
Neid voolutange kasutatakse saatja CD signaali või madala 
sagedusega signaali rakendamiseks kaablile või 
torule. CD signaal on kasulik ühe 
tehnosüsteemi tuvastamiseks tihedalt 
asustatud aladel. Neid voolutange võib 
kasutada alla 1 kHz sagedustega.
Osa kood 10/TX-CD-CLAMP

Signaali voolutangide pikendusvarras
Mittejuhtivat nailonist 25" (630 mm) pikendusvarrast kasutatakse 
lokaatori/saatja voolutangide või väikese stetoskoobi ulatuse 
suurendamiseks. 
Ulatuse suurendamiseks 
võib mitu varrast omavahel kokku ühendada.
Osa kood 10/TX-CLAMP-EXTROD

Vahetu ühenduse juhtmed
Kasutatakse saatja signaali rakendamiseks 
vahetult tehnosüsteemile.
Osa kood 10/TX-DC-LEAD

Vahetu ühenduse juhtmed koos 
isoleeritud pistikuga/pesaga
Vahetu ühenduse juhtmed, millel on 
4 mm raadiopistikud koos eemaldatava/
vahetatava „krokodilliga“ saatja signaali 
rakendamiseks vahetult tehnosüsteemile.
Osa kood 10/TX-DC-LEAD-INS

Vahetu ühenduse juhtmed 
koos side krokodillidega
Vahetu ühenduse juhtmed, millel on 
„krokodillid“ saatja signaali rakendamiseks 
vahetult sidekaablile või keerdpaarjuhtmele.
Osa kood 10/TX-DC-LEAD-TELE

Keeratav maandusvarras
Kasutatakse peilingusignaali 
tagasiteekonna jaoks hea maaühenduse loomiseks.
Osa kood 10/TX-EARTHSTAKE

Maanduskaabli trummel
Kasutatakse vajaduse korral vahetu 
ühenduse musta juhtme pikkuse 
pikendamiseks.
Osa kood 10/TX-EARTHLEAD

Neodüümmagnet
Seda suure tugevusega magnetit saab ühendada 
metallist torude, maanteerajatiste jne külge, et anda vahetu 
ühenduse signaalijuhtme liitmikule käepärane ühenduspunkt.
Osa kood 26/F4ME16M4

Saatja ühenduskomplekt
Sisaldab kõige levinumaid 
ühendustarvikuid, sh vahetu 
ühenduse juhtmeid, maanduskaabli 
trumlit, maandusvarrast ja suure 
tugevusega neodüümmagnetit.
Osa kood 10/TX-CONNECTION-KIT

Tx-121 eraldustrafo
Kasutatakse koos Tx-sarja 
saatjatega madalpinge kaabli 
lühistatud faasidele madala 
sagedusega signaali andmiseks, et 
võimaldada faasirikete peilimist.
(Määratud ühendamiseks CAT IV kuni 
230 V faasipingega vooluahelatega. 
Suurim faasidevahelise pinge 
diferentsiaal: 3 V RMS sagedusel 50/60 Hz).
Osa kood 10/TX121-XX (XX = DE, EN, FR, NL)

Tarvikud mittejuhtivate tehnosüsteemide 
jälitamiseks või peilimiseks

S6 mikrosondi komplekt, 33 kHz
Peilitav kuni 6,5' (2 m) ja mõõtmetega 0,25 × 3,5" (6,4 × 88 mm). 
Tarnitakse komplektina, mis sisaldab sondi, painduvat adapterit, 
2 akut ja kohvrit.
Osa kood 10/SONDE-MICRO-33

Akude pakk S6-mikrosondile, 10 tk
Osa kood 10/SONDE-MICRO-BATPACK

S9-minisond, 33 kHz
Peilitav kuni 13' (4 m) ja 
mõõtmetega 0,35 × 5,4" (9 × 138 mm). 
Tarnitakse komplektina, mis sisaldab sondi, 2 akut ja kohvrit.
Osa kood 10/SONDE-MINI-33

Akude pakk S9-mikrosondile, 10 tk
Osa kood 10/SONDE-MINI-BATPACK

S13-sondi komplekt, 33 kHz
Peilitav kuni 8,2' (2,5 m) ja mõõtmetega 0,5 × 2,7" (12,7 × 68 mm), 
tavalise otsakorgiga. Tarnitakse komplektina, mis sisaldab kahte 
otsakorki, kahte akut ja kohvrit.
Osa kood 10/SONDE-S13-33

Akude pakk sondile S13, 10 tk
Osa kood 10/SONDE-S13-BATPACK

Sond S18, 33 kHz
Peilitav kuni 13' (4 m) sügavuseni ja laiusega 0,70" (18 mm).
Sondi S18 pikkus on 3,2" (82 mm).
Osa kood 10/SONDE-S18A-33

Painduv sond, 512 Hz
3-osaline painduv sond, peilitav kuni 19' (6 m) ja mõõtmetega 
0,9 × 18,8" (23 × 478 mm), parendatud painduvusega torude ja 
kanalite nurkades. Tarnitakse M10 väliskeermega otsakorgiga.
Osa kood 
10/SONDE-BENDI-512

Harilik sond
Peilitav kuni 16' (5 m) ja mõõtmetega 
1,53 × 4,13" (39 × 105 mm). Toodetakse 
3 sagedusega:
512 Hz, 8 kHz ja 33 kHz.
Osa kood 10/SONDE-STD-XX (XX = 512, 8, 33)

Kanalisatsioonisond, 33 kHz
Peilitav kuni 26' (8 m) ja mõõtmetega 
2,51 × 6,61" (64 × 168 mm).
Osa kood 10/SONDE-SEWER-33

Sondi kest
Väliskest karmideks rakendusteks (läbimõõt kanalisatsioonisondi 
järgi)
Osa kood 10/SONDE-SEWER-SHELL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supersond, 33 kHz
Peilitav kuni 49' (15 m) ja 
mõõtmetega 2,51 × 12,51" 
(64 × 318 mm).
Osa kood 10/SONDE-SUPER-33

Sondi tarvikute sari
Radiodetection tarnib laia valikut tarvikuid, sh erineva suurusega 
niplitega liitmikke. Lisateabe saamiseks vaadake sondi 
kasutusjuhendit.

Flexitrace, Tx-ga pingestatav 
puhastuskaabel
Väikese läbimõõduga 164' (50 m) või 
260' (80 m) puhastuskaablid, mida saab 
sisestada väikese läbimõõduga 
plasttorusse kas teekonna jälitamiseks või 
ummistuse peilimiseks. Pingestatakse 
Radiodetectioni saatjaga*. Kasutaja peab 
valima, kas peilitav on kogu puhastuskaabli 
pikkus või ainult kaabli ots.
* Saatja Tx-5(B) või Tx-10(B) kasutamisel võivad kehtida 
võimsuse piirangud. Küsige üksikasju.
Osa kood 10/TRACE50-XX (XX = D, F, GB, NL)

Osa kood 10/TRACE80-XX (XX = D, F, GB, NL)

Flexrod
Painduv klaasplastist puhastuskaabel, mida 
kasutatakse Radiodetectioni sondide torusse 
tõukamiseks, et jälitada teekonda või peilida 
ummistusi. Toodetakse erinevate 
läbimõõtude ja pikkustega.
Osa kood 10/FLEXRODF50-4.5
Osa kood 10/FLEXRODF80-4.5
Osa kood 10/FLEXRODF50-7
Osa kood 10/FLEXRODF100-7
Osa kood 10/FLEXRODF150-7
Osa kood 10/FLEXRODF60
Osa kood 10/FLEXRODF120

Raadiosagedusega markeripallid
Valik markeripalle markerilokaatori jaoks 
(24 tk kastis)
0. Punane. Elektrivool – 169,8 kHz
1. Sinine. Vesi – 145,7 kHz
2. Roheline. Kanalisatsioon – 121,6 kHz
3. Oranž. Kaabelside – 101,4 kHz
4. Kollane. Gaas – 83,0 kHz
5. Must/Oranž. Kaabeltelevisioon – 77,0 kHz
8. Lilla. Üldine/mittejoogivesi – 66,35 kHz
Osa kood 61/OM16X-CS (X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8)

Toitevoolu variandid

Lokaatori toitevoolu tarvikud ja varuosad

Laetavad akupakid
Kulutõhus asendus leelisakudele, pikk aku 
kasutusiga, eriti külmemas kliimas

Laetav liitium-ioonaku pakk1, 2

Sisaldab laetavat liitium-ioonakut.
Osa kood 10/RX-BATPACK-LION

Liitium-ioonaku võrgulaadur
Kasutatakse liitium-ioonaku paki 
elektrivõrgust laadimiseks (90...240 V AC). 
Saadaval variandid: CN, EU, UK, AU ja US.
Osa kood 10/RX-MCHARGER-LION-XX
(XX = CN, EU, UK, AU, US)

Liitium-ioonaku autolaadur
Kasutatakse liitium-ioonaku paki 
laadimiseks 12 V autopesast.
Osa kood 10/RX-ACHARGER-LION

Laetava liitium-ioonaku 
võrgukomplekt
Sisaldab laetavat liitium-ioonakut ja 
võrgulaadurit (90...240 V AC).
Osa kood 10/RX-MBATPACK-LION-K-XX
(XX = CN, EU, UK, AU, US)

Laetav NiMH-akupakk1, 3
Sisaldab laetavat nikkel-metallhüdriidakut.
Osa kood 10/RX-BATPACK-NIMH

NiMH-võrgulaadur
Kasutatakse NiMH-akupaki 
elektrivõrgust laadimiseks 
(90...240 V AC).
Osa kood 10/RX-MCHARGER-NIMH-XX
(XX = CN, EU, UK, AU, US)

NiMH-autolaadur
Kasutatakse NiMH-akupaki laadimiseks 
12 V autopesast.
Osa kood 10/RX-ACHARGER-NIMH

Laetava NiMH-aku võrgukomplekt
Sisaldab laetavat NiMH-akut ja 
võrgulaadurit koos võrgujuhtmega 
(90...240 V AC).
10/RX-MBATPACK-NIMH-K-XX
(XX = CN, EU, UK, AU, US)

Laetava NiMH-aku komplekt ja 
akulaadurid
Sisaldab laetavat NiMH-akut ja 
võrgulaadurit koos 
võrgujuhtmega (90...240 V 
AC) ning 12 V autolaadurit.
Osa kood 10/RX-RECHARGEKITALL-XX
(XX = CN, EU, UK, AU, US)

Leelisaku salved
Radiodetectioni lokaatorite 
vahetusakude salved.

Akusalv 2 elemendile1, 3

Mahutab 2 D/LR20-elementi.
Osa kood 10/RX-2DCELL-TRAY

Akusalv 3 elemendile2
Mahutab 3 D/LR20-elementi.
Osa kood 10/RX-3DCELL-TRAY

1. Ühilduv RD7100- ja 
RD8100-sarja kaabli- ja 
torulokaatoritega.

2. Ühilduv RD7000+- ja
 RD8000-sarja markerilokaatoritega.

3. Ühilduv RD7000+- ja 
RD8000-sarja kaabli- ja torulokaatoritega.
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Saatja toitevoolu tarvikud ja varuosad

Liitium-ioonaku pakid
Laetav liitium-ioonaku paki kulutõhus asendus 
leelisakudega, sellel on pikk aku kasutusiga, 
eriti külmemas kliimas.

Saatja laetav akupakk
Saatja laetav akupakk on varuakupakk.
Osa kood 10/TX-BATPACK-LION

Laetava liitium-ioonaku võrgulaadur
Seadet kasutatakse saatja laetava akupaki 
laadimiseks vooluvõrgust (90...240 V AC).
Saadaval variandid: CN, EU, UK, AU ja US.
Osa kood 10/TX-MCHARGER-LION-XX
(XX = CN, EU, UK, AU, US)

Laetava liitium-ioonaku autolaadur
Seadet kasutatakse saatja laetava akupaki 
laadimiseks auto 12 V vooluväljundist.
Osa kood 10/TX-ACHARGER-LION

Laetava liitium-ioonaku 
võrgukomplekt
Komplektis on saatja laetav akupakk ja 
universaalne võrgulaadur.
Saadaval variandid: CN, EU, UK, AU ja US.
Osa kood 10/TX-MBATPACK-LION-K-XX 
(XX = CN, EU, UK, AU, US)

Pidage meeles, et laetavaid 
liitium-ioonakusid ei saa saatjas laadida.

Vooluvõrgu toiteseade
Mugav asendus saatja pingestamiseks 
saatja akude asemel vahetult vooluvõrgust.
Saadaval variandid: CN, EU, UK, AU ja US.
Osa kood 10/TX-MPSU-XX
(XX = CN, EU, UK, AU, US)

Sõiduki toiteallikas
Komplektis on 12 V auto toitejuhe 
koos eraldustrafoga mugavuse ja 
ohutuse tagamiseks.
Osa kood 10/TX-APSU

D-elemendid
Leelisaku D-elemendid
Osa kood 04/MN1300

Komplekt kahest laetavast NiMH-elemendist 
(D-element, 5000 mAh)
 Osa kood 04/2DNIMH

 Universaalne akulaadur 
 (AAA- kuni D-elemendid)
Osa kood 26/UNICHARGER

Teisaldus- ja hoiutarvikud
Kandekohvrite sari lokaatori ja saatja jaoks

Pehme kandekott
Universaalne pehme kott, mis on 
mõeldud kõigi lokaatori, saatja ja 
tarvikute komplektide kandmiseks. 
Väliskülje suurtesse värvipurgi 
hoidikutesse mahuvad isegi suured 
Tallboy purgid.
V-kujulised helkivad embleemid 
juhusliku kahjustuse riski vähendamiseks
Osa kood 10/LOCATORBAG

Valikulised kõvad kohvrid
Tugevad kõvad kohvrid on ette nähtud täppislokaatorite, saatjate ja 
tarvikute kaitsmiseks. Võimalikud on piirkondlikud erinevused, sh 
ratastega mudelid.
Osa kood 10/RD7K8KCASE

Kalibreerimisserti�kaadid, 
kaugkalibreerimine ja arvutitarkvara

eCert™-kalibreerimistunnistus
Tõendage ja kinnitage 
lokaatori kalibreerimist 
tarkvarapaketi RD Manager™ 
abil üle interneti ilma seadet 
teeninduskeskusesse 
tagastamata.
Mudelid RD7100 ja RD8100

Osa kood 10/ECERT-RD71/RD81

RD7000+- ja RD8000M-sarja markerilokaatorid

Osa kood 10/ECERT-MARKERS

eCAL™ kalibreerimisserti�kaadi tõendusvõti 
mudelitele RD5000, RD7000, RD7000+ ja RD8000
Radiodetectioni rakenduse 
Centros™ Manager osa 
eCAL™ võimaldab kasutajal 
valideerida lokaatori 
kalibreerimine kaugmeetodil, 
tagades, et lokaator toimib 
samade väga rangete nõuete 
kohaselt nagu tehasest 
väljastamisel.
Osa kood 10/RD7K8KECAL


