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Od ponad 40 lat Radiodetection wprowadził na rynek 
pierwsze komercyjne lokalizatory z dwiema antenami, 
lokalizatorami kabli i rur, dlatego opracowaliśmy 
wiele technologii, które są dziś szeroko stosowane w 
branży lokalizacji. Za zmianami, takimi jak pomiar 
głębokości, orientacja StrikeAlert ™ i kompas, stoi 
dążenie do uczynienia wykopania zakopanych 
narzędzi łatwiejszym i bezpieczniejszym.

RD7100, gama lokalizatorów branżowych Radiodetection, jest 
oparta na tym rodowodzie pod względem wydajności, jakości i 
trwałości. Zawierający nasze najbardziej zaawansowane 
technologie lokalizacyjne, w tym opcjonalną składaną antenę RF 
Marker Ball, każdy model jest zoptymalizowany pod kątem 
problemów związanych z lokalizacją konkretnej sieci. 
Zintegrowane opcje GPS i rejestrowania użytkowania 
automatycznie generują dane do raportów roboczych lub 
wewnętrznych kontroli jakości i bezpieczeństwa, aby promować 
najlepsze praktyki robocze.
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Lokalizacja markerów
Modele MRX wykrywają 
wszystkie powszechnie 
używane markery z 
automatycznym szacowaniem 
głębokości 
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Upraszcza 
skomplikowane prace

RD Map™ 
Łatwa w użyciu aplikacja do 
zapisu lokalizacji i 
udostępniania

Oznacz i ochroń infrastrukturę podziemną
Dokładne oznaczenie zakopanych zasobów zapewnia minimalny 
czas przestoju podczas czynności naprawczych lub 
konserwacyjnych. Zapobiega także uszkodzeniom, które mogą 
być kosztowne zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów.

Łączona lokalizacja markerów i linii 
Lokalizatory znaczników RF RD7100 oferują zarówno łączony tryb lokalizacji 
użytkowej i znacznika, jak i automatyczny pomiar głębokości znacznika, eliminując 
typowy 2-etapowy proces ręczny. Ta zaawansowana funkcja przyspiesza 
lokalizowanie zadań i minimalizuje pominięte lokalizacje.

Wyświetlanie lokalizacji na Google Maps
Twórz szczegółowe mapy KML w czasie rzeczywistym * i udostępniaj je 
bezpośrednio z pola, korzystając z bezpłatnej aplikacji Android Map RD. Użyj 
technologii Google Maps do sprawdzania i korygowania błędów oraz tworzenia 
profesjonalnych map, które można przesyłać pocztą elektroniczną lub udostępniać 
za pomocą kompatybilnej aplikacji.
* Wymaga połączenia danych. RD Map działa tylko w krajach, w których Mapy
Google są dostępne.

Ergonomiczny
RD7100 jest ergonomicznie zaprojektowany, aby dostarczać lokalizator o 
doskonałych parametrach, który zapewnia użytkownikowi lekkie, 
energooszczędne, wyjątkowo dobrze wyważone narzędzie, które jest wygodne 
przez dłuższy czas użytkowania.
Pomimo swojej wagi i formy, seria RD7100 zachowuje trwałość środowiskową 
związaną ze stopniem ochrony IP65, co oznacza, że   można ją obsługiwać w 
prawie każdym środowisku.

Wyjście generatora 90V
Nadajnik o wysokiej mocy wyjściowej zapewnia 
lepsze generowanie sygnału na sieciach 
liniowych o większej impedancji, np kablach 
telekomunikacyjnych, umożliwiając lokalizację 
głębiej i dalej.

Ergonomiczny
Lekki (2,1 kg, w tym antena 
Marker Ball i akumulator Li-
Ion), dobrze wyważony i z 
kontrastowym 
wyświetlaczem LCD 
zapewniającym wyraźne 
informacje w każdym 
świetle.
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Modele i tryby dopasowane do Twoich 
potrzeb
Wiele czynników wpływa na sposób wykonywania 
śledzenia, a rodzina lokalizatorów RD7100 oferuje tryby i 
modele, które pozwalają wybrać to, co jest odpowiednie do 
twoich wymagań.

RD7100 oferuje moc najbardziej zaawansowanych technologii lokalizacji 
Radiodetection, przy czym każdy model jest zoptymalizowany dla jednej 
branży. Użytkownicy korzystają z prostoty dopasowania opcji menu i 
możliwości do ich wymagań.

Tryb naprowadzania
Umożliwia to szybkie odnalezienie ścieżki jednego narzędzia. Informacje 
kierunkowe są wyświetlane obok strzałek proporcjonalnej odległości, aby 
pomóc znaleźć narzędzie, a następnie utrzymać cię na drodze.

Jednoczesne wyświetlanie głębokości i bieżących informacji daje pewność, 
że śledzone jest prawidłowe narzędzie nawet w zatłoczonych sieciach. W 
trudnym lub nierównym terenie zróżnicowane odcienie audio mogą pozwolić 
użytkownikowi skoncentrować się na potencjalnych zagrożeniach.

Peak+ Mode – speed combined with accuracy

Tryb Peak + umożliwia dodanie strzałek Guidance lub Null do dokładności 
trybu Peak

● Dodanie opcji Nawigacja pozwala szybciej dotrzeć do pozycji
szczytowej.

● Dodanie wartości zerowej do szczytu pozwala sprawdzić
zniekształcenie spowodowane przez inne narzędzia, ostrogi lub
zakłócenia.

Potężne możliwości lokalizacji
Utrzymaliśmy interfejs użytkownika spójny z naszymi poprzednimi 
precyzyjnymi lokalizatorami, aby zmniejszyć koszty przekwalifikowania.

Power Filters™

Ustal, czy silny sygnał mocy 
pochodzi z jednego źródła lub 
z wielu kabli, wykorzystując 
właściwości harmoniczne 
sieci zasilającej.

Prosta obsługa
Jednoczesne wskazanie 
głębokości i natężenia
Spójność pomiarów głębokości 
i prądu daje pewność, że 
przestrzegana jest właściwa 
linia.

Dynamiczna ochrona 
przed przeciążeniami
Odfiltrowuje zakłócenia, 
umożliwiając stosowanie w 
zakłóconych środowiskach, 
takich jak podstacje lub linie 
energetyczne.

TruDepth™ 
Ponieważ odczyty głębokości 
są podawane tylko wtedy, 
gdy RD7100 jest prawidłowo 
zorientowany, możesz być 
pewny wyniku.
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StrikeAlert™w trybach 
aktywnych i pasywnych
Ostrzeżenia wizualne i 
dźwiękowe płytkich kabli 
zmniejszają ryzyko wypadków.

Wbudowana ochrona 
IP65
Wytrzymała konstrukcja i 
uszczelniona obudowa 
chronią RD7100, zapewniając 
niezawodne działanie w 
trudnych warunkach.
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Pewność w terenie
Wbudowany samotest
Integralność systemu 
pomiarowego można 
potwierdzić na miejscu. 
Autotest stosuje sygnały
do obwodu lokalizującego, a 
także do sprawdzania funkcji 
wyświetlania i zasilania.

Wspomagając umiejętności
W dziedzinie zapobiegania szkodom, gdzie koszty ludzkie i 
finansowe mogą być znaczne, zapewniając wspomaganie 
poprawnych praktyk użytkowania. RD7100 posiada szereg 
funkcji zaprojektowanych w celu ułatwienia przestrzegania 
najlepszych praktyk i zapewnienia integralności produktu 
przed użyciem.

Automatyczne rejestrowanie użycia z pozycjonowaniem 
GPS
Po wyposażeniu w GPS lokalizatory RD7100 automatycznie rejestrują 
kluczowe parametry lokalizacji, co sekundę, zapewniając kompleksowy obraz 
poszczególnych lokalizacji i umożliwiając ocenę wzorców użytkowania w 
dłuższych okresach. Wygenerowane dane można wykorzystać w celu 
zapewnienia przestrzegania najlepszych praktyk, lub określenie potrzeb 
szkoleniowych, zanim rozwiną się złe nawyki pracy. Ponadto informacje mogą 
być wykorzystywane do audytów wewnętrznych lub udostępniane 
interesariuszom w celu usprawnienia procesu i potwierdzenia wykonania 
zadania. Użycie można wyeksportować w wielu formatach plików - na 
przykład KML Maps, aby potwierdzić, gdzie i kiedy praca została wykonana.

eCert™ – zdalna kalibracja
Sprawdź i poświadcz kalibrację swojego lokalizatora przez Internet za 
pomocą pakietu oprogramowania RD Manager ™ na PC bez zwracania 
urządzenia do centrum serwisowego. Możesz być pewien, że RD7100 jest 
gotowy do działania, gdy tylko będziesz.

CALSafe™

Wybierz automatyczne egzekwowanie 
harmonogramów konserwacji lub dzierżawy, 
zapewniając 30-dniowe odliczanie przed 
wygaśnięciem certyfikatu kalibracji.

Wsparcie za każdym razem
RD7100 jest objęty wiodącą w branży 3-letnią 
gwarancją na rejestrację. Nasza globalna sieć 
sprzedaży i usług zapewnia kompleksowe 
wsparcie techniczne i szkolenia dostosowane do 
Twoich potrzeb.
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Rozkładana antena markerów RF
Umożliwia lokalizację linii, lokalizację 
znacznika lub oba razem

Lekka i ergonomiczna 
konstrukcja dla wygodnego 
użytkowania

Odblaskowa konstrukcja 
o wysokiej widoczności 
pomaga chronić 
operatorów i sprzęt

Bluetooth

Przedłużona gwarancja
Gwarancję można przedłużyć do 3 lat, rejestrując sprzęt. 
Rejestracja jest bezpłatna i zapewnia dostęp do aktualizacji 
oprogramowania i innych funkcji online.

● Wykryj wszystkie powszechnie używane znaczniki narzędzi 
RF z automatycznym szacowaniem głębokości w celu 
szybszych i dokładniejszych pomiarów
● Aplikacja na telefon komórkowy RD Map w czasie 
rzeczywistym * tworzenie szczegółowych zakopanych map 
użytkowych
● Tryb łączony umożliwiający jednoczesne skanowanie w 
poszukiwaniu kabli, rur i znaczników RF skracających czas 
pomiaru
● Jednoczesne głębokości i bieżące odczyty, umożliwiające 
szybsze ankiety
● Łączność Bluetooth w standardzie dla modeli znaczników 
RF do połączenia z urządzeniami zewnętrznymi i systemami 
GIS
● Zintegrowana opcja GPS zapewnia łatwy interfejs do 
mapowania baz danych i sprawdzania poprawności ankiet
● Filtry mocy mogą wskazywać i rozróżniać wiele kabli 
zasilających, wykorzystując ich właściwości harmoniczne
● Ekran o wysokim kontraście i konstrukcja odporna na 
warunki atmosferyczne (IP67) do pracy w prawie każdym 
środowisku
● Lekka i ergonomiczna konstrukcja pozwala na długotrwałe 
użytkowanie
● Zintegrowany system rejestrowania rejestruje istotne 
parametry lokalizacji co sekundę (w tym dane pozycji dla 
modeli GPS) przechowując do 1 roku typowych danych 
użytkowania
● Łączność USB w celu szybkiego pobierania dzienników 
wewnętrznych lub wykonywania operacji konfiguracji, 
sprawdzania poprawności lub aktualizacji za pomocą 
oprogramowania komputerowego RD Manager ™
● Wbudowane akumulatory litowo-jonowe zapewniające 
dłuższą żywotność baterii i opłacalne działanie

● Trzy wersje mocy: 1 wat, 5 wat i 10 wat
● Wyszukiwanie błędów 8 kHz - lokalizuje uszkodzenia od 

zwarcia do 2 MΩ
● Prąd dostarczany przy 30 V lub 90 V dla większego 

sygnału lokalizacji na liniach o wysokiej impedancji
● Aktywny zakres częstotliwości od 256 Hz do 200 kHz
● Tryby do wyboru obsługują określone zakresy 

częstotliwości lokalizatora modelu
● 8 częstotliwości indukcyjnych
● SideStepauto
● Funkcja multimetru
● Opcjonalny akumulator litowo-jonowy
● Taca na akcesoria (do palika uziemiającego, przewodów 

połączeniowych i szpuli uziemiającej 

Cechy lokal izatora

Cechy generatora
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Sondy
Lokalizuj nieprzewodzące 
rury lub kanały kablowe i 
kanały kablowe na głębokości 
do 15 m.

Lokalizacja na duże dystanse
Sygnał wyjściowy 90 V i automatyczne dopasowanie 
impedancji
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Jednoczesne wyświetlanie głębokości i prądu daje 
większą pewność, że podążasz za linią docelową

Ekran o wysokim kontraście zapewnia wyrazistość nawet w jasnym świetle słonecznym

Dopasuj swój nadajnik do 
modelu lokalizatora, aby 
uprościć konfigurację i 
użytkowanie

Zoptymalizowane częstotliwości
Każdy model jest zaprogramowany z zestawem 
częstotliwości lokalizacyjnych wybranych dla 
określonych sieci

Tryb namierzania
Szybko prześledź ścieżkę docelowego 
narzędzia za pomocą strzałek 
proporcjonalnych i wskaźnika kierunkowego

Tacka na akcesoria

Standard ochrony - IP65
Odporna na wstrząsy obudowa 

chroniąca przed wnikaniem 
chroni przed uderzeniami, 
upadkami, wodą i kurzem

Precyzyjny design
Unikalne rozmieszczenie pięciu 
niestandardowych, precyzyjnie 

wykonanych anten naziemnych 
zapewnia dokładność lokalizacji 

i powtarzalność

Aplikacja RD Map™  
Twórz szczegółowe mapy 

ukrytych narzędzi w czasie 
rzeczywistym

Zestaw akumulatorów Li-Ion 
Opcje akumulatorów litowo-jonowych 
zarówno dla lokalizatora, jak i 
generatora zapewniają wydłużony 
czas pracy do 35 godzin ciągłej pracy 
przy obniżonych kosztach 
eksploatacji.

GPS i zapis użytkownia  
Wbudowany w system GPS i 
automatyczne rejestrowanie 
użytkowania umożliwiają 
menedżerom przeglądanie historii 
lokalizacji w celu zapewnienia 
zgodności z najlepszymi praktykami.
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Zoptymalizowana precyzja 
dla Twojej branży

Wszystkie nasze lokalizatory RD7100 są 
standardowo wyposażone w pionierskie 
funkcje Radiodetection, takie jak StrikeAlert, 
orientacja kompasu i pomiar głębokości. Każdy 
model RD7100 korzysta również z 
optymalizacji dla konkretnej branży:

Budownictwo: RD7100SL

Dokładny i prosty w użyciu, RD7100SL ma cztery aktywne i 
dwie pasywne częstotliwości, które pokrywają większość 
zadań lokalizacyjnych. Wytrzymała obudowa o stopniu 
ochrony IP65 oraz ekran o wysokim kontraście sprawiają, że 
nadaje się do użytku w każdych warunkach pogodowych.

Wodociągi: RD7100DL(M)(G)

Dzięki czterem częstotliwościom sondy RD7100DL może 
być używany do śledzenia głębokich rur wykonanych z 
różnych materiałów, w tym: żeliwa, gliny, włókien, betonu i 
cegły. Dodatkowo można go wykorzystać do zlokalizowania 
sygnałów systemu ochrony katodowej (CPS) stosowanych 
do rurociągów.

Energetyka: RD7100PL(M)(G)

Zaprojektowany do użytku w gęstej infrastrukturze, w której 
sygnały z urządzeń i kabli wysokiego napięcia mogą być 
mylące lub przytłaczające. Dynamiczne zabezpieczenie 
przed przeciążeniem zmniejsza efekt zakłóceń, natomiast 
filtrów mocy można użyć do ustalenia, czy pojedynczy duży 
sygnał mocy pochodzi z jednego źródła, czy z obecności 
wielu kabli.

Telekomunikacja: RD7100TL(M)(G)
RD7100TL ma wyższe 
częstotliwości do lokalizowania 
kabli o wysokiej impedancji 
wśród dużych par wiązek i 
częstotliwości sondy do 
śledzenia kanałów i przewodów. 
Wyższych częstotliwości można 
także użyć do śledzenia kabli 
domowych w osłonach bez 
połączeń uziemiających. 
Uszkodzenia osłony kabla 
można zlokalizować z 
dokładnością do 4 cali (10 cm)
Tryb wyszukiwania uszkodzeń 8 
kH z ramką A.

RD7100 oferuje wybór trybów 
lokalizacji, z których każdy jest 
zoptymalizowany do określonych 
zadań 

8

MAKSIMUM
Wyświetla najmocniejszą
reakcję gdy lokalizator znajduje się bezpośrednio nad 
infrastrukturą.
Wyświetlane są również głębokość
i natężenie prądu. 
Zastosowanie: Precyzyjna  
lokalizacja poprzedzająca wykopy.  
Wielu fachowców zostało przeszkolonych  
w zakresie użytkowania tego trybu  
i doceniają oni prostotę wyświetlanych informacji.

MAKSIMUM+
Do trybu Maksimum można
dodać tryby naprowadzania, lub
Minimum i korzystać z nich
alternatywnie. 

Zastosowanie: Szybka lokalizacja
trybem Maksimum i sprawdzenie
obecności innych elementów infrastruktury podziemnej, np. 
rur i kabli generujących zakłócenia. 

NAPROWADZANIE
Do trybu Maksimum można dodać
tryby naprowadzania, lub Minimum
i korzystać z nich alternatywnie. 

Zastosowanie: Szybka lokalizacja
trybem Maksimum i sprawdzenie
obecności innych elementów
infrastruktury podziemnej, np. rur i kabli generujących 
zakłócenia.

SZEROKI
Tryb działający podobnie, jak 
Maksimum, ale bardziej odpowiedni 
do lokalizacji słabszych sygnałów.  

Zastosowanie: Lokalizacja głęboko
zakopanych linii, lub gdy niski
poziom sygnału, albo zakłócenia
znacznie utrudniają lokalizację w trybie Maksimum.  

MINIMUM
Strzałki i sygnały dźwiękowe
wskazują gdzie znajduje kable w
odniesieniu do operatora. Sygnał 
zanika nad kablem.
Zastosowanie: Trasowanie długich  
odcinków w otoczeniu niezakłócanym
inną infrastrukturą. Sygnały dźwiękowe
pozwalają na lokalizację bez patrzenia na wyświetlacz.
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RD7100 SPECYFIKACJA:

RD7100 SL DL DLG DLM PL PLG PLM TL TLG TLM
Częstotliwości aktywne 4 5 5 5 5 5 5 7 7 7

Tryby lokalizacji 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Częstotliwości znaczników 9 9 9

Tryb łączony lokalizacji ✔ ✔ ✔

Częstotliwości sond 4 4 4 1 1 1 3 3 3

Tryby pasywne 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Wbudowany GPS ✔ ✔ ✔

Power Filters ✔ ✔ ✔

Zapis użytkowania ● ● ✔ ● ✔

CALSafe ■ ■ ■ ■

Lokalizacja doziemień ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Głębokość w Power ✔ ✔ ✔

Akumulatory LI-Ion ● ● ● ✔ ● ● ✔ ● ● ✔

Bluetooth ✔ ✔ ✔

3 letnia gwarancja ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 ‡ Locates marker balls and cables & pipes simultaneously

Generatory Tx-1 Tx-5 Tx-10
Max moc wyjściowa 1W 5W 10W

Częstotliwości aktywne 16 16 16

Częstotliwości indukcji 8 8 8

Lokalizacja doziemień ✔ ✔

Względna siła pola indukcyjnego 0.7 0.85 1

Tryb Eco ■ ■

Akumulatory LI-Ion ● ● ●

3 letnia gwarancja ✔ ✔ ✔

Tylko lokalizatory i nadajniki. Nie obejmuje akumulatorów i akcesoriów.
Inne opisane funkcje są standardowe w lokalizatorach RD7100 i nadajnikach Tx, chyba że zaznaczono inaczej.
✔  Dostępne standardowo.    ● Opcja.    ■ Dostępne, wyłączone standardowo  

Markery RF

Typ sieci Kolor Częstotliwości
Prąd Francja Naturalny 40.0kHz

Woda wodociągowa (niepitna) Fioletowy 66.35kHz

TV Czarny/Pomarańcz 77.0kHz

Gaz Żółty 83.0kHz

Telekomunikacja Pomarańcz 101.4kHz

Kanalizacja Zielony 121.6kHz

Prąd Niemcy Niebieski/Czerwony 134.0kHz

Woda Niebieski 145.7kHz

Prąd Czerwony 169.8kHz




