
C.A.T4® i Genny4®

Wykryj szybciej, więcej i zadbaj o bezpieczeństwo 
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C.A.T4 i Genny4 to lokalizatory od 
Radiodetection, zbudowane na podstawie 

ponad 40 letnich doświadczeń, umożliwiają operatorom 
szybszą, łatwiejszą i dokładniejszą lokalizację 

uzbrojenia podziemnego.  

Innowacyjne urządzenie zaprojektowane tak 
aby nie wymagały od użytkownika 

zaawansowanych umiejętności i doświadczenia
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Znajdź więcej i szybciej 
Tryb omijania pozwala jednocześnie wykryć sygnały 
Power, Radio i Genny4, a tym samym zlokalizować 
uzbrojenie w jednym skanowaniu.  

Nadajnik Genny4 generuje podwójny sygnał wyjściowy. 
Obok znanego już sygnału 33 kHz do ogólnego 
przeznaczenia, Genny4 wysyła wyspecjalizowaną 
częstotliwość do lokalizacji instalacji małych średnic takich 
jak oświetlenie uliczne czy uzbrojenie teletechniczne. Dla 
trudnych warunków stworzono funkcję “Signal Boost” 
zwiększającą zasięg i głębokość propagacji sygnału.

Dynamiczna ochrona przed prze-ciążeniem automatycznie 
odfiltrowuje niechciane sygnały umożliwiając operatorom 
pracę nawet w silnie zakłóconych elektromagnetycznie 
środowiskach takich jak podstacje czy obszary wokół sieci 
kablowych wysokiego i średniego napięcia.

Kop bezpiecznie

Jako podstawowe narzędzie bezpieczeństwa CAT4 i 
Genny4 ofertują szereg funkcji mających na celu poprawę 
funkcjonalności urządzenia oraz ograniczenie uszkodzeń 
infrastruktury podziemnej.

Urządzania serii eCAT4 wyposażone są w zapis danych 
pomiarowych pomocnych dla potrzeba szkoleniowych. 
Funk-cja SWING ostrzega operatora przed niewłaściwym 
uży-waniem odbiornika emitując ostrzegawczy sygnał 
dźwiękowy.

Wszystkie urządzenia serii CAT4 wyposażono w 
technologię eCERT, która zapewnia kompleksową ocenę 
sprzętu i oprogramowania za pomocą połączenia 
internetowego z witryną producenta.

Prosta obsługa i kompatybilność
C.A.T.4 i Genny4 zachowują znajomy interfejs, pierwotnie 
wprowadzony przez Radiodetection w połowie lat 80. W 
urządzeniu zachowano kompatybilność z poprzednimi 
wersjami, np. wszystkie akcesoria Genny3 działają z now-
ym modelem.

Firma RD Tech oferuje kompleksowe szkolenia dla 
pracowników, menedżerów i osób zajmujących się 
szkoleniem w celu promowania najlepszych praktyk 
pracy i unikania kolizji i uszkodzeń uzbrojenia 
podziemnego.

Gromadzenie danych pomiarowych

Wbudowana pamięć pozwala zgromadzić i zapisać dane z 
ponad roku pracy. Przy pomocy transferu danych do PC 
dane mogą być archiwizowane w dowolnym czasie dając 
praktycznie nieograniczoną możliwość prowadzenia 
ewidencji pracy urządzenia.

Zapisane dane zachowują:
l Tryb pracy
l  Genny/Power/Radio siła sygnału
l Data i czas pomiaru
l  Statusy ostrzeżeń StrikeAlert / SWING
l Czas pracy ogólny
l  Miejsce pomiaru (Długość i szerokość geograficzna)3

l  Wykres słupkowy
l  Ustawiona czułość
l  Głębokość pomiaru 
l  Poziom naładowania
l  Data poprzedniej i następnej kalibracji
l  Status ochrony przeciw przeciążeniowej 
l  Kąt pracy
l Liczba satelit przy lokalizacji GPS
l Status audio

C.A.T4 and Genny4
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Tacka na akcesoria
Wygodne przechowywanie akcesoriów 
Genny4 (szpila uziemieniowa, magnes, 
kable do podłączenia galwanicznego)

Wyświetlacz o wysokim kontraście z 
auto podświetleniem
Znacznik szczytu na wyświetlaczu ułatwia 
znalezienie maksimum sygnału

Szybki port USB 2.0
Możliwość podłączenia do PC w celu 
konfiguracji ustawień, walidacji poprzez 
eCert lub transferu danych użytkownika

Detachable loudspeaker for 
 use in noisy environments

Pokrętło czułości

Baterie (2xD-Cell) oraz port 
mini-USB

Lekka obudowa wyprodukowana 
z materiału ABS w standardzie 

ochrony IP54

Wymienialna stopka

Przełącznik wyboru 
trybu pomiaru

Opcjonalna wbudowana 
pamięć, GPS/GNSS i 
komunikacja Bluetooth®  

Przycisk 
Signal Boost

Tacka na 
akcesoria 

Port do 
podłączania 
akcesoriów

Głośnik

Baterie (4 x D-Cell)

Przycisk On/Off

C.A.T4 
W pełni cyfrowy z klasycznym, wygodnym interfejsem.

Generator Genny4
Rozszerzona funkcjonalność dzięki 
podwójnej mocy i jednoczesnym 
generowaniu dwóch częstotliwości

Przycisk głębokościPrzycisk uruchamiania
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DYNAMICZNA OCHRONA PRZED 
PRZECIĄŻENIEM  
Silne pola elektromagnetyczne 
występujące w pobliżu podstacji 
i sieci wysokiego napięcia mogą 
powodować przeciążenia 
elektroniki. Dynamiczna ochrona 
przed przeciążeniem 
odfiltrowuje te sygnały 
umożliwiając urządzeniu CAT4 
poprawne działanie w miejscach 
silnie zakłóconych 
elektromagnetycznie.

Integracja GPS
gC.A.T.4 ma tak 
zaprojektowany GPS aby 
nawet w przypadku szybkich 
kilkusekundowych pomiarów 
były generowane raporty 
pracy.

Wbudowany GPS/GNSS 
Automatyczne zapisywanie 
pozycji C.A.T.4 wraz z 
parametrami pracy co sekundę.

eCert – zdalny certyfikat kalibracji
Zdalne sprawdzanie kalibracji jest innowacyjnym rozwiązaniem mającym 
stanowić część co rocznego przeglądu serwisowego. Funkcja ta 
aktywowana przez program CAT PC Manager zapewnia szybki, dokładny i 
wygodny test kluczowego obwodu lokalizacyjnego urządzenia CAT4. W 
dalszym etapie eCert porównuje uzyskane wyniki testu do pierwotnej 
kalibracji urządzenia poprzez połączenie internetowe z witryną 
Radiodetection. Po prawidłowym teście można zapisać i wydrukować aktualny 
certyfikat walidacji.

Lokalizowanie kabli o małych średnicach
Jednoczesne generowanie dwóch częstotliwości oraz 
prosta, intuicyjna obsługa pozwala łatwo zlokalizować 
kable teletechniczne, telekomunikacyjne, instalacje 
CATV, kable typu skrętka, które w łatwy sposób mogą 
zostać uszkodzone.

Informacja o kalibracji i CALSafe™

Co roczny serwis i kalibracja są kluczowe aby zapewnić 
operatorom urządzeń bezpieczeństwo pracy. Podczas 
włączania, urządzenia wyświetlają się pozostałe dni do 
kalibracji (od 30 w dół). 

CALSafe umożliwia automatyczne wyłączenie urządzeń przekraczających 
wybrany interwał serwisowy.

Interwały serwisowe mogą być dobierane indywidualnie od wyłączenia 
funkcji do 1 roku.

Ostrzeżenia SWING 

Urządzenia CAT bardzo szybko reagują nawet na najmniejsze wykrywalne 
sygnały. Badania Radiodetection wykazały, że zdolność identyfikacji 
uzbrojenia przez operatorów jest bezpośrednio związana z właściwą 
techniką pomiaru tj. brakiem nadmiernego machania i  kołysania 
odbiornikiem.

Aby wspomóc operatora w zachowaniu właściwej techniki pomiaru 
urządzenia są wyposażone w sensor, który sygnałem dźwiękowym 
informuje o nadmiernym kołysaniu. 
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Tryb Avoidance
Tryb Avoidance przyspiesza proces wstępnego 
przeszukiwania terenu poprzez jednoczesne połączenie 
trybów Power, Radio i Genny. Urządzenie oferuje w 
pełni kontrolowaną odpowiedź, umożliwiając operatorom 
natychmiastowe ustalenie położenia uzbrojenia i jego 
trasowanie w terenie. Funkcja “Real Sound” 
(prawdziwy dźwięk) umożliwia dźwiękowe rozróżnienie 
poszczególnych sygnałów zwiększając szybkość 
lokalizacji. 

C.A.T Manager

Lokalizatory CAT4 obsługiwane są przez 
dedykowane oprogramowanie CAT4 Manager. 
Aplikacja współprac-ująca z systemami 
Windows pozwala szybko pobrać dane 
użytkowe, przeprowadzić test eCert
uaktualnić oprogramowanie urządzenia
lub wysłać zlecenie usługi. Aby dostosować 
preferencje pracy, przy pomocy programu 
CAT Manager można aktywować i 
dezaktywować funkcje takie jak estymacja 
głębokości czy alarmy. Możliwość edycji pól 
użytkownika, które będą zapisane w urządzeniu 
ułatwiają identyfikację i śledzenie jednostek 
CAT4.

Monitorowanie pracy gC.A.T.4 i Genny4 może odbywać 
się również za pomocą aplikacji dostępnej na urządzenia 
z systemem Android lub iPhone iOS, oraz w chmurze 
C.A.T. Manager Online.

Funkcja Real Sound

Informacja dźwiękowa urządzenia jest 
spójna z wykrytym sygnałem. Tryby 
Radio, Power i obydwa sygnały Genny4 
mogą być łatwo odróżnione od siebie i 
hałasu tła. Umożliwia to ustalenie 
docelowej instalacji i odróżnienie jej od 
instalacji sąsiednich.

Wzmocnienie sygnału Genny4
Obok standardowego trybu zasilania generator Genny4 
oferuję funkcję “Signal Boost” zwiększającą moc 
wyjściową generatora aż 10 krotnie. Umożliwia to 
lokalizację głębokich instalacji w znacznie dalszej 
odległości. 

Tryby pracy

Tryb Avoidance
Jednoczesna lokalizacja 
sygnałów Genny, Power i 
Radio do szybkiej pracy

Tryb Genny
Lokalizacja sygnałów
generowanych przez Genny4 
z podawaniem głębokości 
(za pomocą przycisku)

Tryb Power
Tryb lokalizacji instalacji 
obciążonych prądem 50 Hz. 

Tryb Radio
Tryb lokalizacji 
wszystkich, ciągłych 
metalicznych instalacji 

Ostrzeżenie 
Strike Alert
Ostrzega przed płytko 
zakopanymi kablami 
(poprawiona w CAT4)*

Ostrzeżenie SWING
Ostrzega przed niewłaściwym 
użytkowaniem (nadmierne 
kołysanie odbiornikiem)*

*eC.A.T4 i gC.A.T4 



7 4

eCert
Na żądanie, przez internet 
kompleksowy test obwodów 
lokalizacyjnych urządzenia 
C.A.T4 z certyfikatem
kalibracji wystawionym
przez firmę Radiodetection.

Zapis danych 
Zapisz kluczowe dane 
użytkowe eCAT4, zapisywane 
z 1 sekundowym interwałem  
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C.A.T4 C.A.T4+ eC.A.T4 eC.A.T4+ gC.A.T4 gC.A.T4+

Tryb łączny (A)    	 	 

Sygnał Genny (G)    	 	 

Sygnał power (P)    	 	 

Sygnał radio (R)    	 	 

Lokalizowanie małych średnic    	 	 

eCert    	 	 

Ochrona przed przeciążeniami    	 	 

Głębokość   

StrikeAlert    	 	 

Zapisywanie danych  	  

Powiadomienia serwisowe  	  

SWING  	  

CALSafe  	  

Bluetooth®   

GPS/GNSS   

 	Standard  	Opcja

Akcesoria opcjonalne
Akcesoria Genny4 są przeznaczone do podawania sygnałów 
lokalizacyjnych wzdłuż większości typów infrastruktury podziemnej 
włączając instalacje ceramiczne i z tworzyw sztucznych.

l

l

l

l

l

Kleszcze sygnałowe
Sonda "Mouse"
Kable podłączeniowe/
LivePlug  
FlexiTrace™ 
Magnes neodymowy 

Akcesoria Genny4 są zbudowane zgodnie z zasadą wstecznej 
kompatybilności tj. współpracują z generatorami Genny 3. Aby uzyskać 
więcej informacji odwiedź www.rdtech.pl

Opcje C.A.T. 4

RD Tech s.c.
ul. Dworcowa 38/26
05-500 Piaseczno
Tel. +(48) 503 514 082, 512 199
473 biuro@rdtech.pl
www.rdtech.pl




