
RD8100® 

Täppislokaatorid – teie rakenduse jaoks kohandatav täpsus
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Alates sellest ajast, kui Radiodetection esitles üle 40 aasta 
tagasi oma esimest ärilist kahe antenniga kaabli- ja 
torulokaatorit, oleme mitme tehnoloogia vallas esirinnas, 
mida tänapäeval kasutatakse laialdaselt äriliseks peilimiseks. 
Sellised arendused nagu sügavuse mõõtmine, StrikeAlert® 
ja Current Direction® on ajendatud soovist kaitsta 
tehnosüsteeme kahjustuste eest ning teha kaevamine 
lihtsamaks ja ohutumaks.

Meie kõige täiuslikum lokaatorite sari RD8100 on ehitatud 
jõudlust, kvaliteeti ja vastupidavust silmas pidades. Selle viis 
erilise korraldusega antenni võimaldavad valida teoksil töö 
jaoks optimaalse täpsuse. Sisseehitatud GPS ja kasutuslogi 
koguvad automaatselt andmeid kliendiaruannete või 
ettevõtte kvaliteedi ja ohutusauditite jaoks, et edendada 
parimaid töötavasid.
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3-AASTANE GARANTII REGISTREERIMISE KORRAL JA 
ÜLEILMNE TEENINDUSVÕRK PAKUVAD MEELERAHU

Samaaegne sügavuse ja voolutugevuse näit annab 
suurema kindluse, kui jälgite oma sihtliini

 
 
Suure kontrastsusega näidik tagab selguse isegi heledas päikesevalguses

4 kHz sagedus 
koos voolusuuna 
omadusega (Current 
Direction) suure 
näivtakistusega kaablite 
peilimiseks ja suure 
kauguseni jälitamiseks

 
 
 

 

Kohandatud sagedused

Programmeerige RD8100 oma võrgus olevate 
signaalide tuvastamiseks kuni 5 lisasagedust

 

Peilige suure kauguseni

90 V signaali väljund ja automaatne näivtakistuse kohandamine

Uuringu mõõtmised koos Bluetooth®-i 
ühilduvusega

 

Talletage kuni 1000 salvestist ja saatke üle Bluetoothi 
juhtmevabalt mobiilseadmele või arvutile. Valikuline sisse 
ehitatud GPS lisab asukohaandmed, vajamata mingit 
välisseadet

Väike mass ja käepärane kujundus 
mugavaks kasutuseks

Loodud töömaal kasutamiseks 
– IP65

Löögi- ja lekkekindel kest kaitseb 
löökide ja kukkumiste ning vee ja 

tolmu sissetungi eest

Loomupärane täpsus
Viis tellimusel valmistatud 

ainulaadse paigutusega täpset 
maaantenni tagavad 

peilimistäpsuse ja korratavuse

Hästi silmapaistev he
lkiv kujundus aitab kaitsta 
kasutajat ja seadmestikku

iLOC™

Tarvikute salv

Täiustage oma peilingusüsteemi parimate tulemuste saavutamiseks
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Liitium-ioonaku pakk
Lokaatori ja saatja laetavad 
liitium-ioonakud võimaldavad 
väiksemate kasutuskuludega 
pikemat tööaega.

GPS ja kasutuslogi
Sisseehitatud GPS ja automaatne 
kasutuslogi võimaldavad juhtidel 
peilinguajalugu üle vaadata, et tagada 
selle vastavus parimale töötavale.

iLOC™
Töömaal töötamise aja säästmiseks 
saab saatjat juhtida kuni 450 meetri 
kauguselt.
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Tööriistad keerulisteks 
peilinguteks

Samaaegne sügavuse ja 
voolutugevuse lugem
Sügavuse ja voolutugevuse 
mõõtmise järjepidevus tagab õige 
liini jälgimise.

Dünaamiline 
ülekoormuskaitse
Filtreerib välja raadiohäired ja 
võimaldab kasutada elektriliselt 
mürarikkas keskkonnas, näiteks 
alajaamade või õhuliinide 
läheduses.

SideStep™-i 
raadiohäirete vältimine
Sageduse vähene muutmine 
võimaldab peilida raadiohäiretele 
aldis aladel või mitme sarnase 
seadme tööalas.

Loomulik tundlikkus
Nutikad antenniahelad 
võimaldavad tuvastada ja jälitada 
raskesti peilitavate 
tehnosüsteemide nõrkasid 
signaale.

Keeruliste peilingute lihtsustamise 
vahendid

Tehnovõrkude keerulisemaks muutumine nõuab ka peilimise 
asjatundjatelt võimsamaid vahendeid, et lihtsustada erinevate 
tehnosüsteemide eristamist ja jälitamist.

Voolusuund (CD)

Tuvastab sihtliini paljude rööpsete tehnosüsteemide hulgast, rakendades sellele 
saatja Tx-10 abil erilise CD-signaali. Lokaatori näidikul kuvatavad CD-nooled 
kinnitavad soovitud sihtliini jälitamist.

Suure näivtakistusega liinide peilimine 4 kHz signaaliga

Peilingusagedus 4 kHz võimaldab jälitada kaugside keerdpaare või 
tänavavalgustuse liine pika maa taha. Kuna sellised liinid on sageli tiheda 
taristuga aladel, saab 4 kHz jälitustäpsust parendada CD lisamisega.

Filtrite Power Filters™ kasutamine elektrikaablite täp-
sustamiseks ja eristamiseks

Kui signaali saatjat ei saa ühendada, on kindla elektriliini jälitamine tihedalt 
võrkudega koormatud alal tõeline katsumus. Vastupidiste või võimsate 
signaalide segunemine või liitumine loob signaalide uputuse.
Ühe nupuvajutusega saab kasutada harmoonikute omadusi ja teha kindlaks, kas 
signaal tuleb ühest allikast või mitmest kaablist, mida saab seejärel jälitada ja 
märkida.

Peak+-režiim – see on kiirus koos täpsusega

Peak+-režiim võimaldab lisada Peak-režiimi täpsusele kas Guidance- või 
Null-peilingu nooled.
• Lisasuunamine aitab teid kiiremini Peak-asukohale.

• Peak-režiimile Nulli lisamine võimaldab välja selgitada, kas moonutus on 
põhjustatud teistest tehnosüsteemidest, vigadest või raadiohäiretest.



55

 

 

Kasutaja kindlus 
töömaal

Täiustatud enesekontroll
Mõõtesüsteemi terviklikkust saab 
tõendada töömaal. Enesekontroll 
rakendab peilinguahelatele 
signaalid, aga kontrollib ka 
näidikut ja toitevoolu omadusi.

StrikeAlert™ aktiivsetes 
ja passiivsetes 
peilingurežiimides
Madalate kaablite nähtavad ja 
helilised hoiatused vähendavad 
õnnetuste riski.

TruDepth™
Kuna sügavuse lugemid antakse 
ainult RD8100 õige suunamise 
korral, võite tulemuses kindel olla.

Suur tundlikkus
Nutikad antenniahelad 
võimaldavad tuvastada ja jälitada 
raskesti peilitavate 
tehnosüsteemide nõrkasid 
signaale.

Teie äri toetuseks

Kõik peilimistööd on silmitsi tähtaegade ja kvaliteediga ning on 
klientide jaoks üha suurema väärtusega.

Automaatne kasutuslogi koos GPS-i positsioonimisega

GPS-iga lokaatorid RD8100 salvestavad igal sekundil automaatselt põhilised 
peilingu tunnussuurused; andes igast peilingust kõikehõlmava pildi ja 
võimaldades hinnata pikaajalisi kasutusmustreid.

Kogutud andmeid saab kasutada parima töötava järgimise kinnitusena või 
koolitusvajaduse väljaselgitamiseks enne halbade harjumuste kujunemist.

Lisaks saab teavet kasutada 
siseauditite tegemiseks või partnerite 
ja klientidega jagamiseks, et 
tõendada ülesannete täitmist või 
teenuse nõuetele vastavust.

Kasutusandmeid saab eksportida 
mitmes failivormingus - näiteks KML 
Google Mapsi jaoks, et kinnitada, 
kus ja millal tööd tehti.

eCert™ – seisuajata kaugkalibreerimine

Tõendage ja kinnitage oma lokaatori kalibreerimist tarkvarapaketi RD Manager™ 
abil internetis ilma seadet teeninduskeskusesse toomata. Tõendage RD8100 
kasutusvalmidust ükskõik kus.

CALSafe™

Valige hoolduse või rendi ajakavade automaatne 
jõustamine, lubades kalibreerimissertifikaadi aegumise 
eelse 30-päevase maha loenduse.

Tootetugi olenevalt vajadusest

Ostu registreerimisel saab RD8100 eesrindliku 
3-aastase garantii. Meie ülemaailmne müügi- ja 
teenindusvõrk pakub igakülgset teie vajadustele 
kohandatud tehnilist tuge ja koolitust.
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RD8100-sarjas on mitu lokaatori 
mudelit, mis on kohandatud 
erinevateks ülesanneteks

Peak
Kuvab kõige tugevama 
tagasiside otse kaabli 
kohal. Samuti näidatakse 
sügavuse ja voolutugevuse 
mõõtetulemusi.
Otstarve. Täppispeilimine enne 
kaevamist ja kaevamise ajal. 
Paljud spetsialistid on saanud 
vajaliku väljaõppe ja hindavad 
näidu lihtsust.

Peak+
Lisage Peak-peilingule 
Guidance- või 
Null-režiimid ja vahetage neid.
Otstarve. Peak-tagasiside kiire 
leidmine ja mitme liini olemasolu 
näitavate moonutuste või muude 
erilist tähelepanu nõudvate 
omaduste tuvastamine.

Guidance
Proportsionaalsed 
suunanooled ja erinevad 
helitoonid näitavad, kas 
tehnosüsteem on 
kasutajast vasakul või paremal.
Otstarve. Tehnosüsteemide 
üldise suuna vaatamine 
peilingueelse viipamise osana. 
Tihedal asustatud aladel parem 
kui ainult Null-režiim üksinda.

Broad Peak-režiim
Toimib samamoodi nagu 
Peak-režiim, kuid sobib 
nõrgemate signaalide 
peilimiseks.
Otstarve: sügavate liinide 
peilimiseks või kui nõrk signaal või 
raadiohäired teevad tavalise 
Peak-peilimise keeruliseks.

Null
Nooled ja helisignaalid näitavad 
kaabli asukohta kasutaja 
suhtes. Otse kaabli kohal 
tagasiside puudub (Null).
Otstarve. Üksikute 
tehnosüsteemide suurel kaugusel 
märkimine hõredalt asustatud 
aladel. Häältagasiside võimaldab 
kasutajal usaldada pigem heli kui 
näidikut.

Süsteemi RD8100 
lisavõimalused

Lokaatori kohandamine tehnosüsteemi 
sagedustele

Lokaatoritesse RD8100 saab programmeerida kuni 5 
lisasagedust, et sobitada seda kaugsidevõrgu sihtliinis levivate 
signaalidega.

Täpsed uuringud sisseehitatud või välise 
GPS-iga

Salvestage kuni 1000 uuringu mõõtmist, leidke tehnosüsteemi 
sügavus ja saatke andmed üle Bluetoothi mobiilseadmele. 
Lisage valikulise sisse ehitatud GPS-iga asukohaandmed või 
kombineerige juhtmevaba Bluetoothi ühenduse abil välise 
GNSS-seadmega, et saada vajalik täpsus.

Rikkeotsing

Ühendage lokaatorile RD8100 
A-raam, et tuvastada ja täpsustada 
isolatsiooniümbrise rikked 10 cm 
täpsusega.

Arvutitarkvara RD Manager

Seadistage, kalibreerige ja värskendage 
oma lokaatorit arvuti abil. Laadige alla 
kasutuslogi ja uuringu mõõteandmed 
analüüsiks.

Passiivne vältimine

Peilige ala enne kaevamist 
kiiresti läbi, tuvastades maetud 
kaableid või torusid samal ajal nende 
passiivsete elektri- ja raadiosignaalide abil.

90 V saatja väljund

Tugevam peilingusignaal suure näivtakistusega sihtliinide 
sügavamal ja kaugemal tuvastamiseks.

Multimeetri funktsioon

Hinnake sihtliini oma saatja abil – mõõtke kiiresti liini pinget, 
voolutugevust ja näivtakistust.
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RD8100-sarja variandid

* Ainult lokaatorid ja saatjad Ei sisalda akupakke ega tarvikuid.
Muud kirjeldatud omadused on lokaatoritel RD8100 ja saatjatel Tx tavavarustuses, kui ei ole teisiti nimetatud.
     Sisaldab, vaikimisi lubatud.     Valikuline.       Sisaldab, vaikimisi keelatud.
Leidke täielik toodete spetsifikatsioon saidilt www.radiodetection.com/RD8100

Lokaatori RD8100 mudelid PXL PXLG PDL PDLG PTL PTLG

13 13 18 18 22 22

4 4 4 4 4 4

2 2 5 5 5 5

4 kHz+CD 4 kHz+CD 4 kHz+CD 4 kHz+CD

Saatjad Tx-1 Tx-5 Tx-5B Tx-10 Tx-10B

1 W 5 W 5 W 10 W 10 W

16 16 16 16 36

8 8 8 8 8

6 14

0,7 0,85 0,85 1 1

Valige oma peilingu jaoks kõige soodsam režiim

Lokaatori RD8100 viis eriliselt korraldatud antenni võimaldavad seda kohandada erinevate tööde jaoks. Iga režiim kasutab erinevat 
antennide kombinatsiooni. Iga peilinguantenni süda on tellimusel valmistatud ja täpselt lihvitud ferriitsüdamik, et tagada teie 
mõõtmisteks vajalik täpsus ja korratavus.

iLOC™

iLOC on moodne Bluetoothi ühendus lokaatori RD8100 ja Bluetoothi ühendusega saatja vahel, mis võimaldab juhtida 
peilingusignaali võimsust ja sagedust kuni 450 m kauguselt. Kulutage vähem aega kõndimisele ja rohkem aega peilimisele.

Tarvikud süsteemi kohandamiseks teie vajadustele

Radiodetectioni tarvikute valik laiendab lokaatori RD8100 ja saatjate võimalusi teie rakenduse täppispeilimiseks olenemata sellest, 
kas peilite põimitud telefonikaableid või veealuseid elektrikaableid.

Lisateabe saamiseks vaadake saiti www.radiodetection.com/accessories.

Peilingusageduste arv

Sondi sageduste arv

Passiivsete režiimide arv

Sisseehitatud GPS

Power Filters™

Kasutuslogi

CALSafe™

4 kHz 

Voolusuund (CD)

Rikkeotsing

Elektriliini sügavus

Passiivne vältimine 

iLOC™ 

Liitium-ioonaku

3-aastane garantii registreerimise 
korral*

Suurim väljundvõimsus

Aktiivsageduste arv

Induktsiooni sageduste arv

Voolusuuna sageduste arv

iLOCTM kaugjuhtimine

Rikkeotsing

Induktsiooni väljatugevus

Säästurežiim

Liitium-ioonaku

3-aastane garantii registreerimise korral*
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Radiodetection (USA)
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Tel +1 207 655 8525 Tasuta +1 877 247 3797 rd.sales.us@spx.com www.radiodetection.com

Pearpoint (USA)
39-740 Garand Lane, Unit B, Palm Desert, CA 92211, USA
Tel +1 800 688 8094 Tel +1 760 343 7350 pearpoint.sales.us@spx.com www.pearpoint.com

Radiodetection (Kanada)
344 Edgeley Boulevard, Unit 34, Concord, Ontario L4K 4B7, Kanada
Tel +1 905 660 9995 Tasuta +1 800 665 7953 rd.sales.ca@spx.com www.radiodetection.com

Radiodetection Ltd. (UK)
Western Drive, Bristol, BS14 0AF, UK
Tel +44 0 117 976 7776 rd.sales.uk@spx.com www.radiodetection.com

Radiodetection (Prantsusmaa)
13 Grande Rue, 76220, Neuf Marche, Prantsusmaa
Tel +33 02 3289 9360 rd.sales.fr@spx.com http://fr.radiodetection.com

Radiodetection (Madalmaad)
Industriestraat 11, 7041 GD 's-Heerenberg, Holland
Tel +31 031 466 4700 rd.sales.nl@spx.com http://nl.radiodetection.com

Radiodetection (Saksamaa)
Groendahlscher Weg 118, 46446 Emmerich am Rhein, Saksamaa
Tel +49 028 5192 3720 rd.sales.de@spx.com http://de.radiodetection.com

Radiodetection (Aasia ja Vaikse ookeani piirkond)
Room 708, CC Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong SAR, Hiina
Tel +852 2110 8160 rd.sales.asiapacific@spx.com www.radiodetection.com

Radiodetection (Hiina)
Ming Hao Building D304, No. 13 Fuqian Avenue, Tianzhu Town, Shunyi District, Beijing 101312, Hiina Tel +86 010 8416 3372 rd.service.cn@spx.com 
http://cn.radiodetection.com

Radiodetection (Austraalia)
Unit H1, 101 Rookwood Road, Yagoona NSW 2199, Austraalia
Tel +61 02 9707 3222 rd.sales.au@spx.com www.radiodetection.com

Radiodetection on maailma juhtiv katseseadmete arendaja ja tarnija, mida kommunaalettevõtted kasutavad oma taristuvõrkude paigaldamiseks, kaitsmiseks 
ja hooldamiseks.
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