
RD8100®

Precyzyjny lokalizator kabli, rur, oraz markerów
PTYMALNE ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO USZKODZENIOM SIECI
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Od czasu kiedy ponad 40 lat temu firma Radiodetection 
zaprezentowała swoje pierwsze komercyjne lokalizatory o dwóch 
antenach, staliśmy się pionierami wielu technologii, które 
znajdują obecnie szerokie zastosowanie w dziedzinie lokalizacji. 
Tym, co napędza rozwój takich innowacji jak pomiar głębokości, 
StrikeAlert ®, prąd kierunkowy (Current Direction® - CD) jest 
determinacja by chronić sieci podziemne przed uszkodzeniem i 
sprawienie, żeby prace wykopaliskowe stały się łatwiejsze i 
bezpieczniejsze.  

RD8100, nasza najbardziej zaawansowana gama precyzyjnych 
lokalizatorów, opiera się na tym rodowodzie pod względem 
wydajności, jakości i trwałości. Unikalne rozmieszczenie anten 
oraz wbudowana składana antena RF Marker pozwala wybrać 
optymalny poziom precyzji i prędkości dla wykonywanej pracy. 
Zintegrowane opcje GPS i rejestracja użytkowania automatycznie 
generują dane do raportów klientów lub wewnętrzne audyty 
jakości i bezpieczeństwa w celu promowania najlepszych praktyk 
roboczych.
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Lokalizator markerów
Modele markerów wykrywają 
wszystkie powszechnie używane 
markery z automatycznym 
szacowaniem głębokości w celu 
szybszych i dokładniejszych 
badań.
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Optymalna precyzja 
zapobiega 
uszkodzeniom
Dokładne obwody umożliwiają 
operatorom wykrywanie i 
reagowanie na słabe sygnały 
związane z trudnymi do 
zlokalizowania narzędziami.

Znajdź, śledź i zaznacz obiekty 
Lokalizatory RD8100 są przeznaczone do użytku - 
identyfikuje i trasuje sieci w zatłoczonej powierzchni, dobrze 
wyważony, aby zmniejszyć obciążenie operatora i aplikacja 
oferująca łatwą w użyciu mapę w czasie rzeczywistym i 
narzędzie do udostępniania danych.

Połączone trasowanie sieci i lokalizacja markerów
Wszystkie lokalizatory znaczników RF oferują zarówno kombinację trybów 
użytkowych i lokalizacyjnych znaczników, jak i automatyczny pomiar 
głębokości znaczników, eliminując typowy dwustopniowy proces ręczny.

Widok miejsc lokalizacji w Google Maps
Użyj RD Map ™, aby tworzyć w czasie rzeczywistym * szczegółowe mapy 
ukrytych sieci. Dane pomiarowe są dodawane do informacji o współrzędnych 
lokalizacji, aby mapować trasę śledzonej infrastruktury. Pliki map (CSV lub 
KML) można następnie udostępniać klientom i współpracownikom.
* Wymaga łączności z danymi. Mapa RD działa tylko w krajach, w których są dostępne 
Mapy Google.

Ergonomiczny
RD8100 to doskonały lokalizator, który wygodną pracę, lekkim i dobrze 
wyważonym lokalizatorem, które jest wygodne przez dłuższy okres 
użytkowania.

Pomimo swojej wagi i kształtu, seria RD8100 zachowuje trwałość 
środowiskową związaną z oceną IP65, co oznacza, że   można obsługiwać ją w 
prawie każdym środowisku.
Wybierz optymalny tryb do lokalizacji
Nasz unikalny układ 7 anten pozwala 
zoptymalizować RD8100 do różnych zadań. Każdy 
tryb używa innej kombinacji anten. Sercem każdej z 
naszych anten lokalizacyjnych jest wykonany na 
zamówienie, precyzyjnie szlifowany ferryt, aby 
zapewnić dokładność i precyzję naszych pomiarów.

Ergonomicznym
Niewielka waga (2,1 kg / MRX i 
zestaw akumulatorów Li-Ion), 
dobrze wyważony i LCD o 
wysokim kontraście, 
zapewniający wyraźne 
informacje w każdym świetle.
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Ułatwia kompleksową lokalizację

Infrastruktury użytkowe stają się coraz bardziej złożone, co 
oznacza, że   lokalizowanie specjalistów wymaga bardziej 
zdolnych narzędzi, aby uprościć zadanie rozróżniania i 
śledzenia różnych narzędzi.

CD (Prąd kierunkowy)
Można zidentyfikować linię trasowaną pośród licznych linii równoległych 
poprzez aplikację specjalnego sygnału kierunkowego (CD) podawanego z 
generatora Tx-10. Strzałki prądu kierunkowego (CD) wyświetlane na ekranie 
lokalizatora dają pewność, że trasowana jest docelowa linia.   
Trasowanie linii o wysokiej impedancji z 4kHz
Częstotliwość lokalizacyjna 4 kHz umożliwia trasowanie na długich 
dystansach linii takich, jak para skręcana w połączeniach 
telekomunikacyjnych, bądź okablowanie oświetlenia ulicznego. Takie linie 
spotyka się często w miejscach o zagęszczonej infrastrukturze. Z tego 
względu można teraz połączyć częstotliwość 4 kHz z prądem kierunkowym 
CD aby polepszyć dokładność pomiaru. 
Power Filtry™ do precyzyjnej lokalizacji pasywnej 
Kiedy nie można podłączyć generatora sygnału, trasowanie indywidualnych 
linii obciążonych sygnałem 50Hz w otoczeniu gęstej infrastruktury może być 
prawdziwym wyzwaniem. Sprzężające się sygnały zwodzą, lub generują 
szum sygnałowy.  
Naciśnięcie klawisza POWER FILTERS™ odfiltrowuje poszczególne 
częstotliwości harmoniczne, co pozwala ustalić, czy sygnał pochodzi z 
jednego źródła, czy z wielu kabli, które następnie można przetrasować i 
oznaczyć. 
Szybkość połączona z dokładnością – Peak+ Mode 

Tryb “Peak+” pozwala  dołożyć tryb naprowadzający (Guidance), lub tryb 
minimum (Null) do precyzyjnego trybu maksimum (Peak). 

● Dodanie trybu naprowadzającego (Guidance) pozwala na dotarcie 
do pozycji szczytowej szybciej.

● Dodanie trybu minimum (Null) pozwala sprawdzić, czy zakłócenia 
spowodowane innymi strukturami, wtrąceniami, lub zakłóceniami. 

SideStep™ 
Dostosowuje nieznacznie 
częstotliwość, umożliwiając 
lokalizacje w obszarach 
podatnych na zakłócenia lub 
w których pracuje więcej niż 
jeden operator.

Narzędzia do trudnych 
lokalizacji

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

Dynamic Overload 
Protection
Filtruje zakłócenia, umożliwiając 
używanie w otoczeniu 
zakłóconym elektrycznie, takim 
jak w pobliżu podstacji lub 
napowietrznych linii 
energetycznych.

Wysoka czułość
Dokładne obwody umożliwiają 
operatorom wykrywanie i 
reagowanie na słabe sygnały 
związane z trudnymi do 
zlokalizowania narzędziami.
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StrikeAlert™ działa w 
trybach aktywnych i 
pasywnych  
Wizualne i dźwiękowe 
ostrzeżenia o płytkich kablach 
zmniejszają ryzyko wypadków.

TruDepth™  
Ponieważ odczyty głębokości są 
podawane tylko wtedy, gdy 
RD8100 jest prawidłowo 
zorientowany, można być 
pewnym wyniku.
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Wbudowany test
Integralność systemu 
pomiarowego można potwierdzić 
na miejscu. Samotest stosuje 
również sygnały do   obwodów 
lokalizujących
jako sprawdzanie funkcji 
wyświetlacza i zasilania.

Zapis danych na 
miejscu
RD Map™

Osiągnij więcej z systemem RD8100

Jednoczesna lokalizacja markerów i sieci
W celu szybkiego wykrywania narzędzi lokalizatory znaczników RD8100 
umożliwiają operatorom jednoczesne skanowanie rur, kabli i znaczników RF, 
przyspieszając lokalizowanie i minimalizując niewykryte lokalizacje.

Dopasuj lokalizator do częstotliwości sieci 
Można zaprogramować do 5 dodatkowych częstotliwości we wszystkich 
lokalizatorach linii RD8100 odpowiadających częstotliwościom sygnałów 
występujących na istniejących sieciach.

RD Map

Twórz szczegółowe mapy KML w czasie rzeczywistym * i udostępniaj je 
bezpośrednio z miejsca pracy za pomocą bezpłatnej aplikacji RD Map na 
smartfona. Korzystaj z technologii Google Maps, aby przeglądać i korygować 
błędy oraz tworzyć profesjonalne mapy, które można wysyłać pocztą 
elektroniczną lub udostępniać za pomocą kompatybilnej aplikacji.
* Wymaga połączenia danych. Mapa RD działa tylko w krajach, w których są 
dostępne Mapy Google.

Lokalizacja uszkodzeń
Połącz lokalizator RD8100 z ramką "A" i przekształć swój system w 
profesjonalne urządzenie do lokalizacji doziemień

Oprogramowanie RD Manager PC 

Przy pomocy komputera można skonfigurować sprawdzić kalibrację i 
uaktualnić oprogramowanie swojego sprzętu. Można również zgrać zapisane 
wyniki pomiarów w celu analizy.  

Łączone tryby pasywne
Jednoczesne wykrywanie sygnałów pasywnych, czyli połączone tryby Radio i 
Power pozwalają na błyskawiczne sprawdzenie miejsca wykopu.  

Wyjście generatora 90V
Więcej sygnału na liniach o wysokiej impedancji – można lokalizować głębiej i 
dalej. 

iLOC™

Funkcja iLOC to zaawansowane połączenie wbudowanego w lokalizator 
Bluetooth, a wyposażonym we wbudowany Bluetooth generator, który 
umożliwia sterowanie sygnałem lokalizacyjnym i wyborem częstotliwości 
zdalnie z odległości 450m. Czyli mniej czasu na chodzenie – więcej na 
lokalizację. 

Funkcja multimetru
Szybki pomiar napięcia w linii, natężenia prądu i impedancji przy pomocy 
generatora pomaga ocenić warunki lokalizacji.  



6

iLOC

Składana antena znacznika RF
Pozwala na lokalizację linii, 
lokalizację znacznika lub obie 
razem

Lekka i ergonomiczna 
konstrukcja zapewnia 
wygodę użytkowania

Odblaskowa konstrukcja 
o wysokiej widoczności 
pomaga chronić 
operatorów i sprzęt

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

● Wykrywa wszystkie powszechnie używane znaczniki 
poprzez wbudowaną funkcję

● Łączność ze smartfonem na aplikację RD Map do 
tworzenia map sieci

● Tryb łączony do jednoczesnego skanowania kabli, rur i 
znaczników RF

● Prąd kierunkowy, aby pomóc zidentyfikować cel wśród 
wielu równoległych sieci, stosując wyspecjalizowany 
sygnał CD

● Jednoczesne odczyty głębokości i prądu, umożliwiające 
szybsze lokalizacje

● Wbudowana łączność Bluetooth w standardzie do 
interfejsu z urządzeniami zewnętrznymi i systemami GIS

● Opcja wbudowanego GPS zapewnia łatwy interfejs do 
mapowania baz danych i walidacji pomiarów

● Power filtry mogą wskazywać i rozróżniać wiele kabli 
zasilających, wykorzystując ich właściwości harmoniczne

● Zintegrowany system rejestruje znaczące parametry 
lokalizacji co sekundę (w tym dane pozycyjne dla modeli 
GPS) przechowujące do 1 roku typowych danych 
użytkowania

● Łączność USB do szybkiego pobierania pomiarów lub do 
wykonywania konfiguracji, sprawdzania poprawności lub 
aktualizacji za pomocą oprogramowania RD Manager ™ 
na PC 

▲ Niektóre funkcje zależą od modelu, sprawdź specyfikacje 

● Trzy wersje mocy: 1 W, 5 W i 10 W
● 8kHz Fault Find - lokalizuje błędy od zwarcia do 2MΩ
● Szukanie błędu kierunku prądu - dla wykrywania usterek 

na duże odległości
● Wiele sparowanych częstotliwości CD (liczba zależy od 

modelu)
● Prąd dostarczany przy 30 V lub 90 V dla większego 

sygnału lokalizacyjnego na liniach o wysokiej impedancji
● Aktywny zakres częstotliwości od 256 Hz do 200 kHz 

●
Tryby do wyboru obsługują określone zakresy 
częstotliwości lokalizatora modelu (Tx-10B wymagane dla 
modeli PTLM)

● ● 8 częstotliwości indukcyjnych
● ● iLOC (Tx-5B i Tx-10B)
● ● SideStepauto
● ● Funkcja multimetru
● ● Taca na akcesoria (dla kołka uziemiającego, 

bezpośrednie przewody połączeniowe i szpula 
uziemiająca) 

Funkcje lokalizatora

Funkcje generatora

6
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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.

iLOC
Oszczędź czas na miejscu, 
kontrolując nadajnik z 
odległości do 450 metrów za 
pomocą wbudowanego 
Bluetooth.

Jednoczesne wyświetlanie głębokości i prądu daje 
większą pewność, że podążasz za linią docelową

Ekran o wysokim kontraście zapewnia przejrzystość nawet w jasnym świetle słonecznym

Częstotliwość 4 kHz
z aktualnym kierunkiem 
do lokalizowania i 
śledzenia kabli o 
wyższej impedancji na 
większych odległościach

Częstotliwości niestandardowe
Zaprogramuj do 5 dodatkowych częstotliwości, 
aby dostosować RD8100 do sygnałów 
znalezionych w sieci

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

iLOC

Tacka na akcesoria
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Pomiary z wbudowanym Bluetooth
Przechowuj do 1000 rekordów i wysyłaj 
bezprzewodowo do urządzenia mobilnego lub 
komputera za pomocą Bluetooth
Opcjonalny zintegrowany GPS dodaje dane 
pozycyjne bez konieczności stosowania 
zewnętrznego urządzenia

Wykrywaj na dłuższych dystansach
Wyjście sygnału 90 V i automatyczne dopasowanie 
impedancji

iLOC
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RD8100 oferuje wiele trybów 
pracy do każdych warunków 
terenowych 
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Wspieranie waszych prac

Każde zadanie lokalizacji niesie ze sobą konieczność 
sprostania niekończącym się wyzwaniom dostarczenia na czas 
pracy wysokiej jakości o coraz większym znaczeniu dla 
klientów. 
AUTOMATYCZNE REJESTROWANIE UŻYTKOWANIA I 
POZYCJI GPS 
Te lokalizatory RD8100, które są wyposażone w GPS, zapisują 
automatycznie kluczowe parametry lokalizacyjne co sekundę 
zapewniając ogólny obraz indywidualnych lokalizacji i 
umożliwiając ocenę przyjętych wzorców w czasie dłuższych 
okresów eksploatacji. Wygenerowane dane pomagają upewnić 
się, że przestrzegane są najlepsze wzorce użytkowania sprzętu, 
jak również zidentyfikować potrzeby szkolenia zanim narosną 
złe nawyki. Dodatkowo, te informacje mogą zostać 
wykorzystane do wewnętrznych audytów, lub można się nimi 
dzielić z partnerami oraz klientami, aby wykazać wykonanie 
zadania, bądź stosowanie się do wymogów serwisowych. 
Dane o użytkowaniu można wyeksportować w wielu formatach 
– na przykład KML do Google Maps, aby potwierdzić gdzie i 
kiedy pracę wykonano.  

eCert™ – Zdalna kalibracja 
przez komputer
Weryfikuj i poświadczaj kalibrację 
lokalizatora przez Internet za pomocą 
pakietu oprogramowania RD Manager ™ 
na PC bez zwracania urządzenia do 
centrum serwisowego. Miej pewność, że 
RD8100 jest gotowy do działania w każdej 
chwili.

CALSafe™

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

WSPARCIE WTEDY, GDY 
POTRZEBNE 
Lokalizator RD8100 ma 3-letnią gwarancję po jego 
rejestracji unikalną w branży. Nasza światowa sieć 
sprzedażowa oraz naprawcza zapewnia 
kompleksowe wsparcie techniczne oraz szkolenie 
skrojone według potrzeb.   

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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RD8100 opcje:

RD8100: PXL PXLG PXLMG PDL PDLG PDLM PDLMG PTL PTLG PTLMG

Częstotliwości aktywne 16 16 17 21 21 18 18 24 24 25

Tryby lokalizacji 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Częstotliwości markerów 9 9 9 9

Połączone tryby lokalizacji ✔ ✔ ✔ ✔

Częstotliwości sond 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tryby pasywne 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5

Wbudowany GPS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Power filtry ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zapis użytkowania ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CALSafe™ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 kHz ✔ ✔ ✔ 4k+CD 4k+CD 4k+CD 4k+CD 4k+CD 4k+CD 4k+CD

Prąd kierunkowy ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Lokalizacja uszkodzeń ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Głębokość w trybie Power ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tryby pasywne ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

iLOC / RD Map ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Akumulator Litowo-Jonowy ● ● ✔ ● ● ✔ ✔ ● ● ✔

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

‡ Lokalizuje jednocześnie kule znacznikowe i przewody i rury

Generatory Tx-1 Tx-5 Tx-5B Tx-10 Tx-10B

Max. prąd wyjścia 1W 5W 5W 10W 10W

Częstotliwości aktywne 16 16 16 16 36

Częstotliwości indukcyjne 8 8 8 8 8

Częstotliwości prądu kierunkowego 6 14

iLOC ✔ ✔

Lokalizacja uszkodzeń ✔ ✔ ✔ ✔

Względne natężenie pola indukcyjnego 0.7 0.85 0.85 1 1

Eco Mode ■ ■ ■ ■

Akumulator Litowo-Jonowy ● ● ● ● ●

3 letnia gwarancja ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

* Tylko lokalizatory i nadajniki. Nie obejmuje akumulatorów i akcesoriów.
Inne opisane funkcje są standardowe w lokalizatorach i nadajnikach RD8100, chyba że zaznaczono inaczej.
✔ Zawiera standardowo     ● Opcja    ■ Dostępne, wyłączone.  

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




