
          
 

 

 

 

 

 

 

RD8100®

 

Hassas kablo, boru ve RF (Akıllı Top) tespitçileri - hasar önleme için optimum hassasiyet 
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40 yıl önce çift antenli, kablo ve boru tespitçilerimizin 

reklamını başlattığımızdan beri, günümüzde tespit 

endüstrisinde kullanılan bir çok teknolojiye öncülük 

etmekteyiz. Derinlik Ölçümü, Strike Alert® ve Akım Yönü 

gibi geliştirmeler, gömülü araçların kazısında kolayık ve 

güvenilirlik sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RD8100, En gelişmiş hassas tespitçi ürün serimiz olan 

RD8100, performans, kalite ve dayanıklılık üzerine 

tasarlanmıştır. Antenlerin benzersiz düzenlemesi ve isteğe 

bağlı katlanabilir RF (Akıllı Top) anteni, elinizdeki iş için 

optimum hassasiyet ve hız seviyesini seçmenizi sağlar. 

Entegre GPS ve veri kaydetme seçenekleri, müşteri raporları 

için otomatik olarak veri üretir veya en iyi çalışma 

uygulamalarını desteklemek için şirket içi kalite ve güvenlik 

denetimleri sunar. 



 
 
 

Gömülü Nesneleri 

Tespit Etme, Takip Etme ve Haritalama 

 
RD8100 gömülü nesnelerin tespiti için tasarlanmıştır. Sıkışık alt 

yapılarda kablo ve boruların  tespiti ve takibi, operatör yükünü 

azaltmak için iyi dengelenmiş ve kullanımı kolay,  gerçek zamanlı 

harita ve paylaşım imkanı sunan bir uygulama. 

 

Kombine Hat ve Akıllı Top Tespit Anten Modu 

RD8100 RF işaretleyici konumlandırıcılar, işaretçilerin konumunu ve 

derinliğini aynı ekran üzerinde gösterir, bu sayede işaretçinin konumunu 

görmek için farklı derinliği görmek için farklı bir menüye geçmenize gerek 

kalmaz. 

 

Kaydettiğiniz Verileri Google Haritalar Üzerinde Görüntüleyin 

Gerçek zamanlı, ayrıntılı, CSV, KML 

dosyaları ve google haritaları oluşturun 

ve ücretsiz RD Manager android 

uygulamasını kullanarak doğrudan 

paylaşın. Hataları incelemek, 

düzeltmek ve uyumlu bir uygulama 

kullanılarak e-postayla göndermek 

mümkün, ayrıca profesyonel haritalar 

oluşturmak için Google Haritalar 

teknolojisini kullanabilirsiniz. 

RD Harita yalnızca Google Haritalar'ın 

kullanılabildiği ülkelerde çalışır. 

 

Ergonomi 

RD8100 kullanıcıya hafiflik sağlayan 

üstün performanslı, sağlam, ergonomik 

bir konum belirleyici olarak 

tasarlanmıştır. Uzun süreli kullanımlarda 

rahat, enerji tasarruflu, son derece iyi 

dengelenmiş bir tasarımdır. 

Ağırlığı ve şekli operatörü yormaz, 

RD8100 serisi, IP65 koruma sınıfı ile 

ilişkili çevresel faktörlerden korur, yani 

neredeyse her ortamda çalıştırabilirsiniz. 

 

Çalışma Sahasına Göre  En 
Uygun Modu Seçin 

Benzersiz 7 anten düzenlememiz 

RD8100'ünüzü farklı görevler için 

optimize etmenizi sağlar. Her mod farklı 

bir anten kombinasyonu kullanır. 

Yerleştirmiş antenlerimizin her birinin 

merkezinde, ölçümlerimizin doğruluğunu 

ve hassasiyetini sağlamak için özel 

iletkenler kullanılmıştır. 

Alt yapıda oluşabilecek hasarları 

önlemede optimum hassasiyet. 

 

Hassas Duyarlılık 

Gelişmiş antenler, operatörlerin 

bulmakta zorlandığı zayıf 

sinyalli kablo ve boruları 

algılamasını sağlar. 

Akıllı Top Tespiti 

Akıllı Top  modelleri, daha hızlı ve 

daha hassas tespitler için 

otomatik derinlik tespitine 

sahiptir. Yaygın olarak kullanılan 

tüm akıllı topları algılar. 

Ergonomi 
Marker (Akıllı Top) anteni ve Li-

on pil paketi dahil  2,1 kg’dir. 

Dengeli ve yüksek kontrastlı LCD 

ekran güneş ışığında bile net bir 

görüntü sağlar. 
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Karmaşık alanlarda 
tespit kolaylaştırır. 
 

Eş zamanlı güzergah 
tespiti, derinlik tespiti ve 
akım okuma ölçümlerini 
ekranda gösterir, bu 
sayede doğru hattın takip 
edildiğine dair güven 
verir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dinamik Aşırı Yük 
Koruması 

Parazitleri filtreler, trafo 

merkezleri veya havai elektrik 

hatları gibi elektriksel olarak 

karmaşık ortamlarda tespit 

kolaylığı sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SideStep™  Parazit 
Filtreleri 

Birden fazla hattın olduğu 

yerlerde ekstra düşük frekans 

seçenenekleri sunar tespiti 

kolaylaştırır. 

Karmaşık Alanlarda Tespitin 
Kolaylaştırılması 

 
Kazı esnasında hasar önleme alanında, insani ya da maddi bir hasar 

önem alanında  RD8100 önem teşkil eder, gerekli en iyi çalışma 

uygulamalarını garantiler. RD8100 tespiti kolaylaştırmak için 

tasarlanmış bir dizi özellik ile en iyi uygulamayı operatörün kullanımı 

için bütünlükle sağlar. 

 

CD (Akım Yönü) 

Tx-10 vericinizden özelleşmiş bir CD sinyali göndererek bir çok kablo ve boru 

arasından kendi hedefinizi belirleyebilirsiniz. CD okları tespitçi ekranında oluşup 

hedeflediğiniz kablo ya da borunun takibinde olduğunuzu onaylar. 

 

Yüksek Empedanslı Kabloları 4 Khz Ile Takip Edin 

4 kHz tespit frekansı çok çiftli telekom ya da sokak lambaları gibi uzun mesafeli 

kabloları takip etmenizi sağlar. Yoğun alt yapılardaki izlenmesi zor boru ya da 

kablolar için 4kHz ve CD kombinasyonu ile takip doğruluğunuzu arttırabilirsiniz. 

 

Güç Kablolarında Nokta Atışı Tespit Ve Kablo Ayrımı Için 
Powerfilters™ 
  

Sinyal vericisi bağlanamadığı durumlarda, yoğun şebekelerde güç hatlarının takibi 

oldukça zordur. Çelişkili ya da güçlü sinyaller kafanızı karıştırabilir ya da bir sinyal 

karmaşası oluşturabilir. 

Tek bir tuşa basarak güç kablolarının harmonik özelliklerinden sinyalin tek bir 

kaynak ya da izlenip işaretlenebilecek bir kaç kablodan geldiğini anlayabilirsiniz. 

 

Hassasiyet ile hız kombinasyonu – Tepe+ Modu 

Tepe+ modu tespitin kesinliğini arttırmanız için Yönlendirme (sağ, sol) oklarını 

eklemenize olanak tanır. 

● Yönlendirme oklarını eklemek sizi hedefe daha hızlı ulaştırır. 

● Tepe modu ve yönlendirme okları ile tespit yaptığınızda başka hatlardan 
gelen parazit v.b.  kontolünü sağlar. 

 

 
 
 

Yüksek Hassasiyet 

Gelişmiş antenler, operatörlerin 

bulmakta zorlandığı zayıf sinyalli 

kablo ve boruları algılamasını 

sağlar. 
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RD8100 Sisteminizle Daha 

Fazlasını Başarmak 

Eş Zamanlı Hat Tespiti Ve Akıllı Top Tespiti  

Hızlı altyapı taraması için RD8000 marker tespitçileri, tespiti hızlandırmak ve 

eksik tespiti en aza indirgemek, aynı anda boru, kablo ve RF akıllı top taraması 

yapmak için operatöre imkan tanır. 

 

Tespit İçin En İdeal Modu Seçin 

Eşsiz düzenlenmiş 5 anteni, RD8100 tespitçinizi farklı görevler için optimize 

edebilmenize olanak tanır. Her bir mod antenlerin farklı kombinasyonları ile 

çalışır. Her bir antenimiz özel üretim olup, yapacağınız tespitlerin ölçümlerinde 

doğruluk ve kesinliği garantiler. 

 

RD Map  Android Uygulaması 

Gerçek zamanlı ayrıntılı KML haritaları oluşturun ve ücretsiz RD Harita android 

uygulamasını kullanarak doğrudan paylaşın. Bu özellik veri bağlantısı 

gerektirir. RD Haritası yalnızca Google Haritalar'ın kullanılabildiği ülkelerde 

çalışır. 

 

Arıza Bulma 

İzolasyon kılıfı hatalarını A Frame kullanarak 4” (10 cm) alan içerisinde tespit 

edebilirsiniz. 

 

RD Manager PC Yazılımı 

Yazılım sayesinde alıcı ve vericinizi güncelleyebilirsiniz, verilerinizi indirebilir ve 

analiz edebilirsiniz. 

 

Pasif Kaçınma 

Yer altı kabloları veya boruları üzerinde taşınan pasif güç ve radyo sinyallerinin 

eşzamanlı tespitini kullanarak kazıdan önce kazı yapılacak alanı hızla kontrol 

edebilirsiniz. 

 

90V Verici çıkışı 

Yüksek empedans hatlarda daha çok tespit sinyali ile daha derin ve ayrıntılı 
tespit imkanı sunar. 

 
iLOC™

 

İLOC, RD8100 tespitçiniz ve Bluetooth aktif vericiniz arasında gelişmiş bir 

Bluetooth köprüsüdür. Bu köprü 450m uzaklığa kadar sinyal gücünü ve 

frekansını, tespitçi üzerinden kontol etmenizi sağlar. Bu sayede zamanınızı 

yürümek yerine tespite ayırabilirsiniz. 

 

Multimetre Fonksiyonu 

Hedef kablo veya borunuzun, vericinizi kullanarak tespit edin; hat voltajını, 

akımını ve empedansını hızlıca ölçün. 

Operatöre Güven 

Verir 

RD Map™
 

Geliştirilmiş Kendi 

Kendine Test 

Ölçüm sisteminin bütünlüğü sahada 

onaylanabilir. Test sinyalleri 

uygumanın yanı sıra ekranı ve güç 

fonksiyonlarını kontrol eder. 

TruDepth™
 

Derinlik değerleri yalnızca 

RD8100 doğru yönlendirildiğinde, 

sonuçtan emin olabilirsiniz. 

Aktif Ve Pasif Yer 
Belirleme Modlarında 
StrikeAlert™  

Yüzeye yakın kabloların görsel 

ve sesli uyarıları kaza riskini 

azaltır. 
5 
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Anahtar Konum Belirleyici Özellikleri: 

● Daha hızlı ve doğru tespit için otomatik derinlik tahmini ile 

yaygın olarak kullanılan tüm RF yardımcı program 

işaretleyicilerini algılama.  

● Gerçek zamanlı RD Harita cep telefonu uygulaması ayrıntılı 

tespit detaylarını size rapor eder. 

● Ölçüm süresini azaltan kablolar, borular ve RF işaretleyicilerini 

aynı anda tespit için combine mod.  

● Daha hızlı tespit yapılmasını sağlayan eş zamanlı derinlik ve 

akım okumaları. 

● RF işaretleyici modelleri için standart olarak Bluetooth özelliği  

bulunmaktadır, Bluetooth bağlantısı ile harici GPS cihazlarına  

bağlanarak CBS sistemlerine arayüz oluşturulabilir. 

● Entegre GPS seçeneği, veritabanlarının haritalanması ve 

tespit doğrulaması için kolay bir arayüz sağlar. 

● Güç Filtreleri birden fazla kabloyu saptayabilir ve birbirinden 

ayırabilir. Bu tespit harmonik frekanslar sayesinde 

yapılmaktadır.  

● Hemen hemen her ortamda kullanım için yüksek kontrastlı 

ekran ve hava koşullarına dayanıklı (IP67) koruma sınıfı.  

● Hafif ve ergonomik tasarım uzun süreli kullanım sağlar.  

● Entegre kayıt sistemi, 1 yıla kadar  kullanım verilerini saklar. 

Ek olarak, (GPS modelleri için konum verileri de dahil olarak) 

saklar. 

● RD Manager ™ PC yazılımını kullanarak dahili günlükleri hızlı 

bir şekilde alabilirsiniz veya kurulum, doğrulama veya 

yükseltme işlemlerini gerçekleştirmek usb kablo sayesinde 

oldukça kolaydır.  

● Geliştirilmiş dahili Li-Ion şarj edilebilir bataryalar. 

● Uzun ömür ve uygun maliyetli çalışma için kullanıcı dostudur.  

● Bazı özellikler modele bağlıdır, ayrıntılar için teknik özellikleri 

kontrol edin.  

● Android 5.1 ve üstü  versiyonlar ile  veri bağlantısı için 

uygundur. Google Haritalar'ın engellendiği ülkelerde 

kullanılamaz. Haritalar CSV veya KML dosyaları olarak dışa 

aktarılabilir. 

                   Anahtar Verici özellikleri 

● Üç farklı  güç seçeneği: 1 Watt, 5 Watt ve 10 Watt 

● 8kHz arıza bulma:  2MΩ'a kadar küçük arızaları bulur. 

●  Akım yönü arıza bulma: uzun mesafeli arıza tespiti. 

● Birden fazla akım yönü frekansı aynı anda kabloya gönderlir.  

● Current Yüksek empedanslı hatlarda daha fazla konum sinyali 

için 30V veya 90V' seçenekleri. 

● 256Hz ile 200kHz aktif frekans aralığı. 

● Alıcı modelini menüden seçerek sadece o modelin 

frekanslarını görmenizi sağlar. (PTLM modelleri için Tx-10B 

olması gerekir.) 

● 8 farklı indükleme frekansı. 

● iLOC (Tx-5B ve Tx-10B) 

● SideStepauto 

● Multimetre fonksiyonu. 

● Aksesuar içeriği; (toprak kazığı, doğrudan bağlantı kabloları ve 

topraklama uzatma kablo makarası, metal mıknatıs)   
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Rahat kullanım için hafif ve 

ergonomik tasarım. 

Reflektif tasarımı 

sayesinde operatörü ve 

cihazı korur. 

iLOC 

Katlanır Akıllı Top Anteni 

Akıllı top’un konum ve derinliğini eş 

zamanlı olarak gösrterir. 

 
UZATILMIŞ GARANTİ 
 
Ekipman kaydedilerek garanti toplam 3 yıla 
kadar uzatılabilir. Kayıt ücretsizdir ve yazılım 
yükseltmelerine ve diğer çevrimiçi özelliklere 

erişim sağlar. 
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Yüksek kontrastlı ekran parlak güneş ışığında bile netlik sağlar. 

Derinlik ve akımın eşzamanlı gösterimi daha fazlasını 

verir, hedef hattı takip ettiğinize emin olursunuz. 

 
 

Optimize Edilmiş Frekanslar 

Her model endüstrisine göre programlanmış 

olarak gelir. Menü içerisinden size uygun 

frekansı seçebilirsiniz. 

 

Bluetooth® Bağlantısı ile Veri 

Kaydı 

1000'e kadar kayıt depolayın ve Bluetooth 

kullanarak bir mobil cihaza veya PC'ye 

kablosuz olarak gönderin 

İsteğe bağlı entegre GPS, harici bir cihaza 

ihtiyaç duymadan konum verilerini kaydeder.

 

 
 

 
Saha Koşullarına Uygun – IP65 

                Darbeye dayanıklı, giriş korumalı                    
soketler,düşmelere, suya ve 

 toza karşı IP 65 koruma sınıfı.

 

 

Daha Uzun Mesafelere Sinyal Gönderir 

90V sinyal çıkışı ve otomatik empedans uyumu. 

 
 
 
 

iLOC 

Anten Tasarım Hassasiyeti 

Beş adet özel üretilmiş, hassas 

toprak anteninden oluşan 

benzersiz bir düzenleme, 

konum doğruluğu ve 

tekrarlanabilirlik sağlar. 

 
 
 
 
 

 
4 kHz Ekstra düşük frekans  
yüksek empedans kabloları   
daha uzun mesafelerde 
tespit ve takip  etmenizi sağlar.  

 
 

Konum bulma sisteminizden daha fazlasını elde 
etmek için yeni sürüme geçin. 

 
 

 
 

Aksesuarlar için taban tepsisi 

 
 
 
 

 

               RD Map™ uygulaması 

Gömülü hatların haritasını oluşturun. 

Yapılan çalışmayı anlık olaak gösterir.
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iLOC 

Save time on site by controlling 

your transmitter from distances 

of up to 1400 feet / 450 meters. 

GPS and Usage-Logging 

Integrated GPS and automatic usage- 

logging allow managers to review 

locate history to ensure compliance 

with best practice. 
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Sonda 
 50’ (15mt). ye kadar deinlikte 

plastik boruların tespit 

edilmesini sağlar. 

GPS ve Veri Kaydı 

Entegre GPS ve otomatik veri  kaydı, 
Yöneticilerin  yapılan çalışmanın 

konumunu ve çalışmanın 

doğruluğunu teyit etmelerini sağlar. 

Li-Ion Batarya Paketi 
 

Hem alıcı hem de verici için Lityum 

İyon şarj edilebilir pil seçenekleri, daha 

düşük  maliyetler ve uzun çalışma 

süresi sağlar.  
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RD8100, her biri belirli endüstriler 

için optimize edilmiş bir konum 

bulma modu seçeneği sunar. 
 

Tepe 

Kablo üzerindeki en 

kuvvetli tepkiyi gösterir. 

Bunun yanında derinlik ve 

akım değerlerinide 

gösterilir. 

Kullanım yeri: Kazı 

esnasında ve öncesinde 

hassas tespit için 

kullanılır. Birçok profes-

yonel, bu modda deneme 

yapmıştır ve ekranın 

basitliğini takdir etmiş-

lerdir. 
 

Yönlendirme 

Yönlendirme okları ve 

farklı ses tonlarıyla 

kablonun ya da borunun 

kullanıcının sağında ya da 

solunda olduğunu belirtir 

Kullanım yeri: Karmaşık 

alanlarda kullanılır. 
 

Tepe+ 

Tepe ve Yönlendirme 

modu bir arada. 

Tepe+Yönlendirme: 

Kullanım yeri:  Hedef 

hattın güzergahnı, derin-

liğini ve akım değerlerini 

eş zamanlı olarak 

gösterir. 

Tepe+Çukur: 

Kullanım yeri: Birden 

fazla hattın varlığını 

gösterebilecek bozulma 

kontrolü veya ekstra 

dikkat gerektirebilecek 

karmaşık yerler. 
 

Çukur 

Kablo ve boru üzerinde 

görsel ve sesli uyarı verir, 

kablodan uzaklaştığınızda 

ses tamamen kesilir. 

Kullanım yeri: Arazide 

tek başına olan hatlarda 

kullanım için uygundur, 

operatör ekrana bakmasa 

bile cihaz sesli olarak 

operatörü yönlendirir. 

İşinizi Destekler 
 

Her bir tespit işlemi devam eden zorlukları 

karşılamalıdır; zamanında iş teslimi, yüksek 

kaliteli iş ve müşterideki değerini arttırmak. 

 

GPS İle Konumlandırma Ve Otomatik 
Kullanım Günlüğü 

RD8100 GPS’li bir model seçtiğnizde, otomatik olarak Gps 

ve tespit  parametrelerini her saniye kaydeder, her bir 

noktanın detaylı bilgilerini saklar ve daha sonradan da bu 

kayıtları  değerlendirmenize olanak tanır. 

Kaydedilen veriler, yapılan çalışmalarda eksiklerimizi 

gidermemize olanaksağlar, operatörün eğitim ihtiyacı olup 

olmadığı konusunda bize yönlendirir, Ek olarak iç denetim, 

iş geliştirme ve raporlama işlemlerindede bu veriler 

kullanılabilir. 

Kaydedilen veriler birden fazla dosya 

biçiminde dışa aktarılabilir. Örneğin, 

çalışmanın nerede ve ne zaman 

gerçekleştirildiğini görmek için KML. 

(Google Haritalar) 

 

eCert™  – Zaman 
Kaybetmeden Uzaktan 
Kalibrasyon 

Tespitçinizin kalibrasyonunu internet 

üzerinden RD Manager™ PC 

yazılım paketini kullanarak servise 

göndermeden doğrulayıp onayla-

yabilirsiniz. RD8100’ün her daim 

kullanıma hazır olduğuna 

güvenebilirsiniz. 

 

CALSafe™
 

Kalibrasyon sertifikasının 

bitimine 30 gün kala geri sayım 

başlatarak bakım ya da kira 

programlamaları için size 

hatırlatma sağlar. 

 

Desteğe İhtiyacınız Olduğunda 

RD8100 kayıt yapıldığında sektörde bir ilk olarak 3 yıl 

garanti ile desteklenmiştir. Küresel satış ve servis ağımız 

kapsamlı bir teknik destek ve ihtiyaçlarınıza uygun hale 

getirilmiş bir hizmet sunar. 
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RD8100 Opsiyonları: 
 

RD8100 locators: PXL PXLG PXLM PDL PDLG PDLM PDLMG PTL PTLG PTLMG 

Tespit Frekansları 16 16 17 21 21 18 18 24 24 25 

Aktif Tespit Frekansları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

RF Marker Frekansları   9   9 9   9 

Birleşik Tespit Frekansları‡
   ✔   ✔ ✔   ✔ 

Sonda Frekansları 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Pasif Mod 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 

Dahili GPS  ✔   ✔  ✔  ✔ ✔ 

Harmonik Frekanslar ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Veri Kaydı  ✔ ✔  ✔  ✔  ✔ ✔ 

Kalibrasyon Güvenliği ™  ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■ 

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

Akım Yönü Frekansları    ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Hata Bulma    ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Güç Modunda Derinlik    ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pasif Kaçınma    ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

iLOC / RD Map ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Li-on Batarya ● ● ✔ ● ● ✔ ✔ ● ● ✔ 

Kayıt ile 3 yıl garanti * ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

‡ Akıllı topları, kabloları ve boruları aynı anda bulur. 

 

Transmitters Tx-1 Tx-5 Tx-5B Tx-10 Tx-10B 

Max. Çıkış Gücü 1W 5W 5W 10W 10W 

Aktif Frekanslar 16 16 16 16 36 

İndükleme Frekansları 8 8 8 8 8 

Akım Yönü Frekansları    6 14 

Bluetooth ile Uzaktan Kontrol   ✔  ✔ 

Hata Bulma  ✔ ✔ ✔ ✔ 

İndükleme Alan Şiddeti 0.7 0.85 0.85 1 1 

Ekonomi modu  ■ ■ ■ ■ 

Li-on Batarya ● ● ● ● ● 

Kayıt ile 3 yıl garanti * ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

*Alıcı ve Verici cihazlar standart alkaline pil ile teslim edilir,  

batarya ve diğer aksesuarlar ayrıca sipariş verilmelidir. 

Açıklanan diğer özellikler aksi belirtilmedikçe RD8100 konumlandırıcıları ve Tx vericileri üzerinde standarttır. 

 ✔Ürün Özelliklerinin tamamını ve diğer aksessuarları indirebilirsiniz.  

www.radiodetection.com/RD8100 

RF Markers 
 

Endüstriler Renk Frekaslar 

Fransız Enerjisi    Doğal 40.0kHz 

Kullanım Suyu  Mor 66.35kHz 

 Kablo TV  Siyah / Turuncu 77.0kHz 

Gaz  Sarı 83.0kHz 

Telefon / Telekom  Turuncu 101.4kHz 

Sıhhi Tesisat  Yeşil 121.6kHz 

Avrupa Enerjisi  Mavi / Kırmızı 134.0kHz 

Su  Mavi 145.7kHz 

Elektrik Enerjisi  Kırmızı 169.8kHz 

http://www.radiodetection.com/RD8100


 
 
 
 
 
 
 

 

Alıcı Aksesuarları 
Alıcı Kelepçesi 

Bireysel hatları tanımlamak için sıkışık 

alanlarda sık kullanılan bir konum belirleyici ile 

kullanılır.  

2 "(50mm), 4" (100mm), 5 "(130mm). 
 

Alıcı CD/CM Clamp  

Akım Yönü / Akım Ölçüm 

kelepçesi; bir dizi paralel 

arasındaki bir hedef hattı net olarak 

tanımlamak için kullanılır ve 

vericiden şebeke boyunca  akan 

sinyal akımını ölçmenizi sağlar. 

 

Yüksek Hassasiyetli Stetoskop 
Birbirine yakınn kablolarda dedektör 
kullanımının mümkün olmadığı yerlede 
özellikle bina içlerinde kullanımı 
uygundur. 

 

Küçük Stetoskop 

Daha küçük ve dar alanlar için 

kullanılılır. 

 

Büyük stetoskop 

Esnek, 20 ”(50cm), kullanılan aksesuar 
erişilebilir araçları bulmak ve 
tanımlamak için ve özellikle sıkışık 
alanlarda veya kabloların birbirine 
yakın olduğu alanlarda tercih edilir. 

 

Akım Yönü (CD) Teleskopik Stetoskop 
Tx-10 (B) vericisinden gelen CD sinyalini 

kullanarak ayrı kabloları bulmak ve 

tanımlamak için CD'ye sahip bir 

konumlandırıcı ile kullanılır. 

“CD” diğer konum 

belirleyiciler ile tespit etmek 

ve tanımlamak için 

kullanılabilir. 

 

A-Frame 

Kablolardaki kılıf hatalarını ve boru 

hatlarındaki kaplama kusurlarını bulmak 

için kullanılır. 

Konum belirleyici ekranında arıza 

bilgilerinin yönünü ve büyüklüğünü 

gösterir. 

Alıcı ve vericinin arıza bulma özelliğine 

sahip olmasını gerektirir. 
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Alıcı Aksesuarları 

Canlı Kablo Konnektörü (LPC) 

Bu aksesuar, standart bir elektrik prizini kullanarak 

bir sokak dağıtım kablosuna kolayca  verici sinyali 

uygulamak için kullanılır. İngiltere, ABD ve AB 

ülkelerine uygun bir elektrik soketi mevcuttur. CAT 

III 600V, CAT IV 300V' içinde kullanımı uygundur. 
 

Canlı Kablo Konnektörü (LCC) 

Canlı Kablo Konektörü, yalnızca uygun nitelikli 

personel tarafından kullanılmalıdır, canlı kablolara 

bir verici sinyali uygulamak için kullanılır. CAT III 

600V, CAT IV 300V'içinde kullanımı uygundur. 
 

Verici Kelepçesi 

Kelepçe, belirli bir kabloya veya boruya bir 

verici sinyali uygulamak için kullanılır. Bu 

özellikle doğrudan bağlantı olmadığında 

kullanışlıdır.enerjisi kesilemeyen canlı 

kablolarda olabilir. Uzatma çubuğu ile 

kullanılabilir. 

2 "(50mm), 4" (100mm),  5 "(130mm) ve          

8.5" (215mm) çaplarındadır. 

 

Verici Akım Yönü Kelepçesi 

Bu kelepçe, bir vericiden bir kabloya veya 

boruya  CD veya düşük frekanslı sinyal 

uygulamak için kullanılır. CD sinyali, sıkışık 

durumdaki hatları tanımlamak için 

kullanışlıdır. Bu kelepçe 1kHz'in altındaki 

frekanslarda kullanılabilir. 
 

Direkt Bağlantı Kablosu 

Verici sinyalini doğrudan kablo ve borulara 

uygulamak için kullanılır. 

 

Direkt Bağlantı Kablosu 

Yalıtımlı Soket 

Verici sinyalini doğrudan kablo ve 

borulara uygulamak için kullanılır. 

Değiştirilebilir krokodil özelliği vardır. 

 

Verici Bağlantı Kiti 

Doğrudan Bağlantı kablosu, Toprak 

Makarası, Topraklama için Bakır 

Çubuk ve Yüksek Mukavemetli 

Neodimyum Mıknatıs dahil olmak 

üzere en yaygın bağlantı 

aksesuarlarını içerir. 

 Aistemi ihtiyaçlarınıza göre optimize etmek için aksesuarla destekleyebilirsiniz. 

Telefon Kabloları iç içe ve iletken olmayan boruların içerisinden geçmektedir, farklı aksesuarları kullanarak kolay bir 

tespit yapmanız mümkündür. 

Burada çeşitli yedek parçalar ve aksesuarlar gösterilmiştir, daha fazla bilgi için www.radiodetection.com/accessories 
adresini ziyaret edin. 



 
 
 

 

 

İletken Olmayan Boru ve 
Kabloları  Bulmak ve Takip Etmek 
İçin Çeşitli Aksesuarlar 

S6 Mikrosonda Kit 33kHz 

6,5 '(2m)' ye kadar tespit edilebilir  ve 0,25 x 3,5 "(6,4 x 88 mm) 

çapındadır. Sonda, esnek adaptör, 2 pil ve kılıf içeren bir kit olarak 

verilir. 

 

S9 Minisonda 33kHz 

13 '(4m) ye kadar tespit edilebilir  ve 0.35 x 5.4 "(9 x 138mm) 
çapındadır. Sonda, 2 pil ve kılıf içeren bir kit olarak verilir. 

. S13 Sonda Kit 33kHz 

8,2 '(2,5 m)' ye kadar tespit edilebilir  ve düz uç kapaklı 0,5 x 2,7 

inç (12,7 x 68 mm) çapındadır. İki uç kapağı, iki pil ve çanta 

içeren bir kit olarak verilir. 

 

S18 Sonda 33kHz 

13 '(4m) ye kadar tespit edilebilir  ve 0.70 "(18 mm) çapındadır,  

82 mm uzunluğundadır.. 

 

Bendi Sonda 512Hz 

Boru ve kanal köşelerinde daha fazla esneklik için 19 '(6m)'ye 

kadar tespit edilebilir  ve 23 x 478 mm (0,9 x 18,8 inç) 

ölçülerinde 3 bölümlü bir sondadır. M10 erkek uç başlığı ile 

birlikte verilir. 

 

Standard Sonda 

16 '(5m) ye kadar tespit edilebilir  ve 1,53 x 

4,13 inç (39 x 105 mm) ölçülerinde. 3 farklı 

frekansta mevcuttur: 

512Hz, 8kHz ve 33kHz. 

 
Kanal Sonda  33kHz 

26' (8m) ye kadar tespit edilebilir  ve 
2.51 x 6.61" (64 x 168mm) 
ölçülerindedir. 

 

Süper Sonda 33kHz 

49' (15m) ye kadar tespit 

edilebilir  ve  2.51 x 12.51" 

(64 x 318mm) 

ölçülerindedir. 
 

Sonda Aksesuar Çeşitleri 

Radiodetection, çeşitli boyutlarda bağlantı parçaları olan 

konektörler de dahil olmak üzere geniş bir aksesuar yelpazesine 

sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen Sonde Kullanıcı Kılavuzuna 

bakın.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Flexitrace, Tx Enerjili İtme 

Çubuğu 
Rotayı izlemek veya tıkanıklıkları bulmak 

için küçük plastik borulara takılabilen 164 

'(50m) veya 260' (80m) küçük çaplı 

kılavuzlardır. Bir Radiodetection vericisi  

tarafından yüklenen enerji ve frekans, tüm 

çubuk boyunca yada  sadece sonda 

başlıklı ucuna gönderirlir. 

*Bir Tx-5 (B) veya Tx-10 (B) vericisi 

kullanırken, bazı güç kısıtlamaları 

geçerlidir. Ayrıntılar için lütfen 

sorunuz. 

Esnek Kılavuz 

Radiodetection'un  itmek için kullanılan 

esnek bir fiberglas kılavuzu’dur, boru yu 

izlemek ve tıkanıklıkları bulmak için 

borulardan geçer. Çeşitli çap ve 

uzunluklarda mevcuttur. 

 

RF Marker (Akıllı Top) 

Çeşitli endüstriler için Marker (Akıllı Top) 

konumlandırıcı (30'lu kutu). 

 

Güç seçenekleri 

Güç Aksesuarları 

Şarj edilebilir Batarya Paketleri 

Özellikle soğuk iklimlerde üstün pil ömrü sunar, alkalin 

pillere uygun maliyetli alternatifler. 

 

Li-on Şarj 

Edilebilir 

Batarya Paketi 

 
 
 

Verici İçin Şarj 

Edilebilir Batarya 

Paketi 
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Deyaylı Bilgi İçin  www.radiodetection.com 

Global locations 

Radiodetection (USA) 

28 Tower Road, Raymond, Maine 04071, USA 

Toll Free: +1 (877) 247 3797 Tel: +1 (207) 655 8525 rd.sales.us@spx.com 
 

Pearpoint (USA) 

39 -740 Garand Lane, Unit B, Palm Desert, CA 92211, USA 

Toll Free: +1 800 688 8094 Tel: +1 760 343 7350 pearpoint.sales.us@spx.com www.pearpoint.com 

 
Schonstedt Instrument Company (USA) 

100 Edmond Road, Kearneysville, WV 25430 USA 

Toll Free: +1 888 367 7014 Tel: +1 304 724 4722 schonstedt.info@spx.com www.schonstedt.com 

 
Radiodetection (Canada) 

Unit 34, 34-344 Edgeley Blvd. Concord, Ontario, ON L4K 4B7, Canada 

Toll Free: +1 (800) 665 7953 Tel: +1 (905) 660 9995 rd.sales.ca@spx.com 

 
Radiodetection Ltd. (UK) 

Western Drive, Bristol, BS14 0AF, UK 

Tel: +44 (0) 117 976 7776 rd.sales.uk@spx.com 
 

Radiodetection (France) 

13 Grande Rue, 76220, Neuf Marché, France 

Tel: +33 (0) 2 32 89 93 60 

rd.sales.fr@spx.com 

Radiodetection (Benelux) 

Industriestraat 11, 7041 GD ’s-Heerenberg, Netherlands 

Tel: +31 (0) 314 66 47 00 rd.sales.nl@spx.com 

 
Radiodetection (Germany) 

Groendahlscher Weg 118, 46446 Emmerich am Rhein, 

Germany Tel: +49 (0) 28 51 92 37 20 rd.sales.de@spx.com 

Radiodetection (Asia-Pacific) 

Room 708, CC Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong SAR, China 

Tel: +852 2110 8160 rd.sales.asiapacific@spx.com 

Radiodetection (China) 

13 Fuqianyi Street, Minghao Building D304, Tianzhu Town, Shunyi District, Beijing 101312, China 

Tel: +86 (0) 10 8146 3372 rd.service.cn@spx.com 

Radiodetection (Australia) 

Unit H1, 101 Rookwood Road, Yagoona NSW 2199, 

Australia Tel: +61 (0) 2 9707 3222 rd.sales.au@spx.com 

Radiodetection, altyapı şirketlerini kurmak, korumak ve 

sürdürmek için kamu hizmeti şirketleri tarafından 

kullanılan test ekipmanlarının lider global geliştiricisi ve 

tedarikçisidir. 
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