
Zrób następny krok
w lokalizowaniu podziemnej infrastruktury

Szybka i dokładna lokalizacja kabli i rur 

Zwiększ produktywność operatora

Zapobiegaj uszkodzeniom zakopanej infrastruktury

® ® ®



Technicy potrzebują niezawodnego, 
dokładnego sprzętu, który może być 
używany przez cały dzień, każdego dnia w 
trudnych warunkach 

Przedstawiamy nową gamę precyzyjnych 
lokalizatorów i nadajników Radiodetection

l Lekki, szybki w konfiguracji i łatwy do przenoszenia

l Szybka i precyzyjna lokalizacja

l Alerty i ostrzeżenia do bezpieczniejszej pracy w
terenie

l Wytrzymały i odporny na ciężkie warunki terenowe

l Najwyższa jakość, zaprojektowany i wyprodukowany
w UK.



Przyczynia się do tego 
zmniejszenie szkód w 
zakopanej infrastrukturze:

l Zwiększone bezpieczeństwo

l Lepsza integralność usług

l Lepsza kontrola kosztów

l Niższe zobowiązania
ubezpieczeniowe

l Nienaganna reputacja

Zapobieganie uszkodzeniom 
zakopanej infrastruktury jest 
jednym z największych wyzwań 
dla profesjonalistów z branży. 

Podążaj tymi trzema krokami:

Stosuj najlepszą dostępną 
technologię

RD8200G to nasz najbardziej 
zaawansowany lokalizator. 
Umożliwia technikom prawidłowe i 
wydajne wykonywanie pracy, 
niezależnie od jej złożoności. 

Wykorzystaj potencjał urządzenia

Nasze kompleksowe programy 
szkoleniowe mogą być dostosowane 
do Twoich konkretnych potrzeb, aby 
zapewnić pełną biegłość operatorów.   

Wpływaj na zachowanie w terenie
RD8200G rejestruje szczegółowe informacje o tym, jak, kiedy i gdzie jest 
używany. Skorzystaj z tych informacji, aby opracować najlepsze praktyki, 
zidentyfikować potrzeby szkoleniowe i zmaksymalizować produktywność 
operatora.

Kiedy zapobieganie uszkodzeniom jest 
podstawą tego, co robisz



Twórz mapy sieci z dużą 
dokładnością
Zapotrzebowanie na dokładne mapy 
użytkowe szybko rośnie. Precyzyjny 
lokalizator RD8200 może być 
połączony z zewnętrznymi 
systemami GNSS, takimi jak 
Trimble Catalyst i RD MAP +, aby 
dostarczać mapy z dokładnością do 
cm.

Kiedy liczy się precyzja i dokładność

Zlokalizuj w zatłoczonych obszarach i w obecności
silnych sygnałów zakłócających
Lokalizowanie i śledzenie określonego narzędzia w zatłoczonych 
obszarach może być trudne. RD8200 umożliwia technikowi terenowemu 
potwierdzenie, że podążają właściwą linią, sprawdzenie zakłóceń i 
uniknięcie fałszywych alarmów, dając im pewność co do jakości ich pracy.

l Praca we wszystkich warunkach pogodowych i trudnych środowiskach
takich jak place budowy

l Dokładna identyfikacja kabli zasilających
l Lokalizacja sond w rurach wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych

l Stosowanie wyższych częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych
l Trasowanie długodystansowe instalacji podziemnych i rurociągów

Bez kompromisu
Podobnie jak wszystkie nasze precyzyjne lokalizatory, RD7200 
zapewnia najwyższą jakość wykonania, niezawodność i ergonomię, 
których wymagają nasi klienci i na których polegają. 

Bezkompromisowe rozwiązanie do 
codziennego lokalizowania i 
namierzania

Lokalizator dla wszystkich branż 
Wszechstronne, wysokiej jakości rozwiązanie, nadające się 
do wielu różnych trudnych zadań lokalizacyjnych:

Zatłoczony obszar 
to obszar z wieloma kablami i 
rurami zakopanymi blisko 
siebie i często krzyżującymi 
się, na przykład w 
środowisku przemysłowym 
lub miejskim

Interferencje to zakłócenia 
elektryczne, które mogą 
wpływać na dokładność 
lokalizatora, zwykle 
spowodowane przez 
podstacje i zakopane lub 
napowietrzne kable wysokiego 
napięcia.



Dlaczego Radiodetection?

Radiodetection dostarcza światowej klasy 
rozwiązania, które pomagają branży chronić 
krytyczną infrastrukturę i podziemne instalacje

l Uznany za pioniera w branży, Radiodetection oferuje swoim klientom przewagę
konkurencyjną i wydajność operacyjną dzięki wiodącym technologicznie rozwiązaniom
od 1977 roku.

l Łatwość obsługi i ergonomia - sprzęt wybierany przez wielu profesjonalistów z branży.

l Jakość, dokładność i niezawodność to fundamenty niezrównanej reputacji
Radiodetection w zakresie umożliwiania operatorom szybkiego lokalizowania
zatłoczonych instalacji podziemnych.

l Wszechstronna sieć dystrybucji, szkolenia i wsparcie - oferowanie lokalnej wiedzy i
wsparcia w celu maksymalizacji ciągłości i wydajności biznesowej.




