
Lokalizowanie i oznaczanie podziemnych 
mediów szybko, dokładnie i bezpiecznie

®

Nowy RD7200 to 
bezkompromisowy 
lokalizator dla całej 
branży, stworzony do 
dokładnego i 
efektywnego 
codziennego użytku.
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Precyzyjne, skuteczne lokalizowanie

Ochrona techników i infrastruktury
l Zacęca do prawidłowej obsługi lokalizatora, aby poprawić

precyzję pomiarów

l StrikeAlert, alert o płytko ułożonych kablach pod napięciem

l Wibracyjny uchwyt, nigdy nie przegapisz ostrzeżenia

Ergonomiczna konstrukcja wysokiej jakości
l Wytrzymały, ale lekki i ergonomiczny

l Zaprojektowany i zbudowany zgodnie z najwyższymi
standardami w Wielkiej Brytanii

l Autotest dla pewności i zaufania do pomiarów lokalizatora

Wielofunkcyjna, dokładna lokalizacja w 
wielu branżach
l Kierunek ułożenia sieci

l Power	filtry

l Częstotliwości właściwe dla mediów

Szybkość, dokładność i niezawodne działanie
l Prosta konfiguracja i użytkowanie

l Czytelny w słońcu wyświetlacz, wysokiej jakości system
audio i alarmy wibracyjne w hałaśliwym otoczeniu

l Czułe i dokładne przetwarzanie sygnału zapewniające
wiarygodne wyniki
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Precise, effective locating and tracing

l Tryb Guidance pozwala szybciej dotrzeć do odpowiedniej pozycji.

l Tryb Null pozwala sprawdzić zniekształcenia spowodowane przez
inne urządzenia, sieci lub zakłócenia

Wiodąca w klasie 
czułość, do trudnych 
lokalizacji
Najnowocześniejsza technologia 
cyfrowego przetwarzania 
sygnału umożliwia technikom 
wykrywanie i reagowanie na 
słabe sygnały związane z 
trudnymi do zlokalizowania lub 
głębokimi instalacjami.

Szybkość, dokładność i niezawodne działanie
Łatwy do wdrożenia i użytkowania - zapewnia szybkie, 
precyzyjne i powtarzalne pomiary

Wyświetlacz najwyższej klasy,

do użytku na zewnątrz
Lokalizatory i nadajniki RD7200 
posiadają LCD o niskim poborze 
mocy, który wykorzystuje światło 
otoczenia w celu poprawy czytelności 
ekranu, oraz wydłużenia żywotności 
baterii.

TruDepth ™ i bieżący odczyt dla dodatkowej pewności
TruDepth firmy Radiodetection wyświetla dokładne pomiary głębokości 
i prądu tylko wtedy, gdy RD7200 jest prawidłowo zorientowany nad 
celem. Spójność pomiarów daje dużą pewność, że przestrzegana jest 
właściwa trasa sieci.

Wysokowydajne alerty dźwiękowe i wibracyjne dla 
hałaśliwego środowiskach
Wodoodporna obudowa głośnika RD7200 została dostrojona, aby 
zapewnić optymalny rezonans dla wybranych tonów o wysokiej lub 
niskiej częstotliwości.
5 poziomów mocy wyjściowej audio i alarmy wibracyjne pomagają 
technikom pracującym w trudnych sytuacjach.

Tryb Peak +, zapewniający szybkość i dokładność

Peak + dodaje zalety nawigacji lub lokalizacji zerowej do 
dokładności trybu Peak.



44

Wielofunkcyjne lokalizowanie w wielu branżach
RD7200 - dokładne lokalizowanie w wielu branżach

Konstrukcja
RD7200 jest wyposażony w osiem 
aktywnych i trzy pasywne 
częstotliwości. Wytrzymała 
obudowa IP65 wraz z ekranem o 
wysokim kontraście sprawiają, że 
nadaje się do użytku w każdych 
warunkach pogodowych.

Energetyka
W złożonych środowiskach energetycznych, z wieloma sygnałami z 
urządzeń i kabli wysokiego napięcia, dynamiczna ochrona przed 
przeciążeniem Radiodetection redukuje wpływ zakłóceń, a power filtry 
mogą być używane do śledzenia pojedynczej linii docelowej między 
wieloma kablami.

Wodociągi i rurociągi
Szeroki wybór aktywnych 
częstotliwości pozwala na 
śledzenie rur na duże odległości.
Tam, gdzie do badania rur 
wykonanych z różnych materiałów 
(w tym żeliwa, gliny, włókna, betonu 
i cegły) używane są sondy lub 
kamery, cztery częstotliwości sondy 

Telekomunikacja

RD7200 oferuje wyższe 
częstotliwości do lokalizacji linii o 
wysokiej impedancji i 
częstotliwości sond do śledzenia 
kanałów i przewodów. Wyższe 
częstotliwości mogą być również 
używane do śledzenia kabli 
domowych w izolacji bez 
połączenia uziemiającego.
Usterki osłony kabla można zlokalizować z dokładnością do 10 cm 
przy użyciu trybu wykrywania usterek 8 kHz z ramką A.

Łatwe lokalizowanie 
Zaawansowane funkcje, 
takie jak kompas, 
TruDepth ™ i szeroki 
zakres częstotliwości 
lokalizacyjnych sprawiają, 
że RD7200 jest idealnym 
wyborem dla wszystkich 
branż.

RD7200 są idealne do szybkiego lokalizowania i śledzenia ich 
położenia.
Rury z systemem ochrony katodowej można śledzić w trybie 
pasywnym CPS. Tryb kompasu CPS zapewnia wyrównanie z 
rurociągiem docelowym. 
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System ostrzegawczy SWING, 
wspomaga poprawną pracę
Lokalizatory należy trzymać 
prostopadle do podłoża, aby zapewnić 
najlepszą dokładność. Lokalizatory 
RD7200 posiadają wbudowany 
żyroskopowy system pomiarowy, który 
ostrzega użytkownika o nadmiernym 
wychyleniu i prawidłowej pracy sprzętu.

Protecting technicians 
and infrastructures
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Ergonomiczna konstrukcja, jakość premium

StrikeAlert™ w trybach 
aktywnych i pasywnych
Ostrzeżenia wizualne i 
dźwiękowe o płytkich kablach 
zmniejszają ryzyko wypadku.

Wibracje, zmniejszają 
ryzyko pominięcia 
ostrzeżeń
Uchwyt RD7200 wibruje, gdy 
aktywują się alarmy, co 
pozwala operatorowi 
skoncentrować się na 
wykonywanej pracy. 

Używaj go przez cały 
dzień, dzień po dniu - 
lekki i ergonomiczny
RD7200 został zaprojektowany 
z myślą o potrzebach 
operatora. Kultowy projekt 
przemysłowy zapewnia 
wyjątkowo dobrze wyważone i 
lekkie narzędzie, które jest 
wygodne w przypadku długich 
okresów użytkowania.

Autotest – pewność poprawnej pracy w terenie
Integralność systemu pomiarowego można potwierdzić na miejscu. 
Autotest stosuje sygnały do   obwodów lokalizujących, a także 
sprawdza wyświetlacz i funkcje zasilania.

Wyprodukowany w UK – Bez kompromisów dla jakości
Lokalizator i nadajniki RD7200 są projektowane i produkowane w 
Wielkiej Brytanii i przed opuszczeniem naszej fabryki poddawane są 
rygorystycznym testom.

Wydłużona gwarancja i lokalne wsparcie 
Wsparte wiodącą w branży 3-letnią gwarancją. Nasza globalna 
sieć sprzedaży i serwisu zapewnia wszechstronne, zlokalizowane 
wsparcie techniczne i szkolenia dostosowane do Twoich potrzeb

Baza wiedzy i pomoc techniczna, gdy jej potrzebujesz
RD7200 oferuje obszerną bibliotekę bazy wiedzy, która jest dostępna 
do konsultacji online z urządzenia mobilnego lub komputera
Znajdź odpowiedź lub zadaj pytania techniczne 24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu, korzystając z portalu wsparcia Radiodetection.
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Tryb sondy
Lokalizuj nieprzewodzące rury lub kanały 
kablowe i kanały kablowe na głębokości do 
15m.

Lokalizator dla wszystkich branż
7 częstotliwości aktywnych i 4 częstotliwości 
sond, 3 tryby pasywne, power filtry i inne 
zaawansowane funkcje zapewniające wydajną 
pracę i śledzenia zakopanych mediów. 

Dopasuj nadajnik do modelu lokalizatora, aby uprościć konfigurację i 
użytkowanie

Częstotliwości zoptymalizowane pod kątem sieci
Szeroki wybór częstotliwości lokalizacyjnych dla 
poszczególnych mediów

Lokalizuj na 
dłuższe dystanse
Wyjście sygnału 90 V i 
automatyczne dopasowanie 
impedancji

System ostrzeżeń SWING 
Ostrzega operatora o niepoprawnym użytkowaniu

Schowek na akcesoria

Tryb Guidance
Szybko prześledź ścieżkę docelowej sieci za 
pomocą proporcjonalnych strzałek i kompasu

3 LATA GWARANCJI NA REJESTRACJĘ I 
GLOBALNA SIEĆ SERWISOWA 

ZAPEWNIA SPOKÓJ

Ekran o wysokim kontraście zapewnia wyrazistość nawet w jasnym świetle słonecznym

Lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodę 
użytkowania.

Konstrukcja odblaskowa o wysokiej widoczności 
pomaga chronić operatorów i sprzęt.

Stworzony do użytku w terenie – IP65
Odporna na wstrząsy, chroniona przed 
wnikaniem obudowa chroni przed 
uderzeniami, upadkami, wodą i pyłem

Precyzyjna konstrukcja
Unikalny układ pięciu niestandardowych, 
precyzyjnych anten naziemnych 
zapewnia dokładność i powtarzalność 
lokalizacji

Uchwyt z wibracjami
Zapewnia alerty wibracyjne, pozwalając 

operatorom skoncentrować się na pracy.

Głośnik i informacje o dźwiękach 
Orientacja głośnika skierowana do użytkownika, 5 poziomów 
dźwięku, wybór częstotliwośc. Zaprojektowany tak, aby był 
słyszalny w hałaśliwym otoczeniu

Zestaw akumulatorów Li-Ion
Akumulator Litowo-Jonowy dla lokalizatora i 
nadajnika zapewnia wydłużony czas pracy 
przy zmniejszonych kosztach eksploatacji.
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Rozszerz swoje możliwości
Dodaj akcesoria, aby zoptymalizować system 
RD7200 do własnych potrzeb

Od lokalizacji kabli telefonicznych w wiązce po podwodne 
kable zasilające, asortyment akcesoriów Radiodetection 
może się rozszerzyć.

Informacje dla zamawiających

Lokalizator RD7200

Częstotliwości Lokalizacyjne 7

Częstotliwości Sond 4
Tryby Pasywne 3
Power Filtry ✔

Kompas w trybach aktywnych ✔

Kompas w trybach pasywnych CPS, Power	Filtry

Głębokość w trybie Power ✔

CALSafe™ ■
Lokalizacja doziemień ✔

Akumulator Litowo-Jonowy ●
3 letnia gwarancja po rejestracji* ✔

*Tylko lokalizatory i nadajniki. Nie obejmuje akumulatorów i
akcesoriów.
Inne opisane funkcje są standardem w lokalizatorach RD7200 i
nadajnikach Tx, chyba że zaznaczono inaczej.

✔ Dostępne, domyślnie włączone  l Opcja  ■ Dostępne, domyślnie
wyłączone

Nadajniki Tx-5 Tx-10

Max. moc wyjściowa 5W 10W
Częstotliwości aktywne 16 16 
Częstotliwości indukcyjne 8 8
Częstotliwości CD 6
Lokalizacja doziemień � �

Siła pola indukcyjnego 0.85 1
Tryb ECO ■ ■
Akumulator Litowo-Jonowy ● ●
3 letnia gwarancja po rejestracji* � �




