
Zapobieganie uszkodzeniom i efektywność 
operacyjna to największe wyzwania, przed którymi 
stoją nasi klienci

®

Rozwiąż te problemy 
z nowym RD8200. 
Zaprojektowany z 
myślą o operatorze, 
jest to najbardziej 
zaawansowana i 
wydajna seria 
precyzyjnych 
lokalizatorów.
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Profesjonalny wybór w 
zapobieganiu uszkodzeniom

Szybkość, precyzja i 
niezawodne działanie
l Łatwy w konfiguracji i obsłudze

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

l Czułe i dokładne przetwarzanie sygnału zapewniające
wiarygodne wyniki

Dostosowanie w trudnych warunkach
l Idealny do zagęszczonej infrastruktury podziemnej

l Odrzuca silne sygnały zakłócające

l Zidentyfikuj docelowy kabel zasilający w obecności wielu

Oparta na najnowszej technologii
l Zachęcaj do prawidłowej obsługi lokalizatora, aby poprawić

wykrywanie

l Monitoruj operacje w terenie za pomocą funkcji automatycznego
rejestrowania użycia

l Dowód pracy, który odróżnia Twoją działalność od konkurencji i
zwiększa wartość Twoich klientów

Ergonomiczna konstrukcja, jakość premium
l Wytrzymały, ale lekki i ergonomiczny

l Zaprojektowany i zbudowany zgodnie z najwyższymi
standardami

l Autotest dla pewności i zaufania pomiarom lokalizatora
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Wyświetlacz najwyższej klasy,

do użytku na zewnątrz
Lokalizatory i nadajniki RD8200 
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 RD8200 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 RD8200 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.

l Tryb Guidance pozwala szybciej dotrzeć do odpowiedniej pozycji.

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

Passive Avoidance do 
szybkiego skanowania
Szybko sprawdź obszar przed 
wykopem, wykorzystując 
jednoczesną detekcję Power i 
Radio przenoszonych przez 
podziemne kable lub rury.

Wiodący w klasie
czułości na trudne 
lokalizacje
Najnowocześniejsza technologia 
cyfrowego przetwarzania sygnału 
umożliwia technikom wykrywanie 
i reagowanie na słabe sygnały 
związane z trudnymi do 
zlokalizowania lub głębokimi 
instalacjami.

iLOC dla wydajniejszej 
pracy
Bezprzewodowe łącze dalekiego 
zasięgu między lokalizatorem RD8200, 
a kompatybilnym nadajnikiem 
umożliwia sterowanie mocą i 
częstotliwością sygnału lokalizacji z 
odległości do 450 m. 

Szybkość, precyzja i niezawodne działanie 
Łatwy do implementacji i stosowania - zapewnia 
szybkie i dokładne, powtarzalne pomiary
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Dostosowujący się do wymagań środowiska
Gama lokalizatorów i nadajników RD8200 upraszcza zadanie 
rozróżniania i śledzenia mediów w przeciążonych sieciach, w pobliżu 
podstacji lub linii wysokiego napięcia

Prąd Kierunkowy, track the right line
Zidentyfikuj swój cel pośród wielu równoległych mediów, stosując 
specjalny sygnał CD z nadajnika Tx-10. Strzałki CD wyświetlane w 
lokalizatorze potwierdzają śledzenie linii docelowej.

Power Filters™, pracują gdy inne lokalizatory nie mogą
Gdy nie można podłączyć nadajnika, śledzenie indywidualnej sieci 
energetycznej może być prawdziwym wyzwaniem. Sprzeczne lub silne 
sygnały mylą lub łączą się, tworząc strumień sygnału. Jedno 
naciśnięcie klawisza umożliwia wykorzystanie właściwości 
harmonicznych sygnałów mocy do ustalenia, czy sygnał pochodzi z 
jednego źródła, czy z wielu kabli, które można następnie śledzić i 
oznaczać.

Dynamiczna Ochrona przed Przeciążeniami
Automatycznie filtruje zakłócenia, umożliwiając stosowanie w 
środowiskach, w których występują zakłócenia elektryczne, na 
przykład w pobliżu podstacji lub napowietrznych linii energetycznych.

Lokalizacja i CD 4 kHz, zoptymalizowane pod kątem 
telekomunikacji i oświetlenia ulicznego
Częstotliwość lokalizacji 4 kHz pozwala na śledzenie linii o wysokiej 
impedancji na większych odległościach. Połącz 4 kHz z CD, aby 
poprawić dokładność śledzenia w obszarach gęstej infrastruktury.

SideStep™, unikanie zakłóceń

Przesuwa częstotliwość lokalizacji, aby przeprowadzać pomiary w 
obszarach narażonych na zakłócenia lub w których pracuje więcej 
niż jeden operator.
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Ostrzeżenia SWING, zapewniają prawidłową pracę 
Lokalizatory należy trzymać prostopadle do podłoża, aby zapewnić 
najlepszą dokładność. RD8200 mają wbudowany żyroskopowy system 
pomiarowy, który ostrzega użytkownika o nieprawidłowym użytkowaniu.

Rejestrowanie użytkowania z pozycjonowaniem GPS
Lokalizator RD8200G automatycznie zapisuje wszystkie parametry 
lokalizacji, zapewniając kompleksowy obraz operacji w terenie.
Przełożeni lub personel BHP mogą analizować dane w celu oceny 
wzorców użytkowania, aby zapewnić przestrzeganie najlepszych 
praktyk i określić potrzeby szkoleniowe, zanim rozwiną się złe nawyki 
pracy.
Informacje mogą być również udostępniane partnerom lub klientom w 
celu potwierdzenia wykonania zadania lub zgodności z wymaganiami 
usługi.
Dane użytkowania można eksportować w wielu formatach plików - na 
przykład KML dla Google Maps, aby potwierdzić, gdzie i kiedy 
wykonano pracę.

Technologia oparta na najlepszych praktykach
Lokalizatory RD8200 oferują wiele funkcji zaprojektowanych z myślą o 
poprawnym użytkowaniu, zmniejszeniu uszkodzeń użyteczności, 
poprawie bezpieczeństwa i reputacji

StrikeAlert™, minimalizuje 
ryzyko
Ostrzeżenia wizualne, 
wibracyjne i dźwiękowe, w 
każdym trybie lokalizacji, o 
płytkich liniach energetycznych.

Wibracje, zmniejszają 
szansę pominiętych 
ostrzeżeń
Uchwyt lokalizatora RD8200 
wibruje, gdy aktywują się 
alarmy, pozostawiając 
operatora skoncentrowanego na 
wykonywanej pracy
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Ergonomiczna konstrukcja, jakość premium 
RD8200 to lekkie, ale wytrzymałe urządzenie gotowe do pracy w 
najtrudniejszych warunkach dzień po dniu.

Wyprodukowane w UK – Bez kompromisów w jakości
Lokalizator i nadajniki RD8200 są projektowane i produkowane w Wielkiej Brytanii i 
przed opuszczeniem naszej fabryki poddawane są rygorystycznym testom.

Lokalizuj z zaufaniem do sprzętu – Autotest
Potwierdź integralność systemu pomiarowego na miejscu. 
Autotest stosuje sygnały do   obwodów lokalizujących, a także 
sprawdza wyświetlacz i funkcje zasilania.

Stosuj przez cały dzień, dzień po dniu - niska waga
i ergonomiczny uchwyt
RD8200 został zaprojektowany z myślą o potrzebach operatora. 
Kultowy projekt zapewnia wyjątkowo dobrze wyważone, lekkie 
urządzenia, które jest wygodne w przypadku długich okresów 
użytkowania.

Słońce lub deszcz, gorąco 
lub zimno - działa w 
trudnych warunkach 
Stopień ochrony IP65 i szerokie 
zastosowanie temperatur (20 ° C 
do 50 ° C) pozwalają 
lokalizatorom i nadajnikom 
RD8200 pracować wszędzie.

Baza wiedzy i pomoc techniczna, gdy jej 
potrzebujesz 
RD8200 oferuje obszerną 
bibliotekę bazy wiedzy, która jest 
dostępna do konsultacji online z 
urządzenia mobilnego lub PC.
Znajdź odpowiedź lub zadaj 
pytania techniczne 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu, 
korzystając z portalu wsparcia 
Radiodetection.

Rozszerzona gwarancja 
i wsparcie lokalne
RD8200 jest objęty wiodącą w 
branży 3-letnią gwarancją przy 
rejestracji. Nasza globalna sieć 
sprzedaży i serwisu zapewnia 
wszechstronne lokalne 
wsparcie techniczne i 
szkolenia dostosowane do 
Twoich potrzeb.

Zdalna kalibracja eCert™

bez przerw w pracy 
Sprawdź i poświadcz kalibrację 
swojego lokalizatora przez 
Internet za pomocą pakietu 
oprogramowania RD 
Manager™ PC bez zwracania 
urządzenia do centrum 
serwisowego. 

Zaplanuj kalibrację z 
CALSafe™

Wybierz, aby automatycznie 
egzekwować harmonogramy 
konserwacji lub dzierżawy, 
zapewniając 30-dniowe 
odliczanie do wygaśnięcia 
certyfikatu kalibracji.
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Zaawansowane funkcje i operacje gotowe na 
łączność ze światem
System RD8200 to bogate w funkcje rozwiązanie lokalizacyjne, 
zaprojektowane w celu rozszerzenia i zabezpieczenia przyszłych 
możliwości w terenie

RDMap™+, do łatwego i dokładnego mapowania sieci
Dodaj dane pozycyjne do pomiarów geodezyjnych dzięki zintegrowanej 
opcji GNSS i używaj RD MAP+ do tworzenia w czasie rzeczywistym* 
szczegółowych map podziemnych instalacji.
Połącz z zewnętrznym urządzeniem do pozycjonowania o wysokiej 
dokładności, takim jak Trimble Catalyst RTK, aby tworzyć mapy użytkowe o 
wysokiej dokładności**.
* Wymaga połączenia danych i Map Google.
** Subskrypcja Trimble Catalyst i korekcja RTK wymagana dla wysokiej dokładności.

Niestandardowe częstotliwości do dopasowania RD8200 do określonej sieci telekomunikacyjnej
Potwierdź integralność systemu pomiarowego na miejscu. Autotest stosuje sygnały do   obwodów lokalizujących, a także 
sprawdza wyświetlacz i funkcje zasilania.

Używaj go przez cały dzień, dzień po dniu - lekki i ergonomiczny
W lokalizatorze można zaprogramować do 5 dodatkowych częstotliwości, aby dopasować go do sygnałów znalezionych w 
sieciach docelowych.

Podwójna łączność Bluetooth, gotowa na najnowszą technologię 
Lokalizator RD8200 zapewnia podwójny system Bluetooth, który łączy w sobie funkcjonalność iLOC dalekiego zasięgu i 
łączność o niskim poborze mocy, aby zapewnić system gotowy do połączenia z rozwiązaniami danych w chmurze.

Tryb Fault Find, do lokalizacji uszkodzeń osłony kabla 
Połącz lokalizator RD8200 z dodatkową ramą w kształcie litery A, aby zidentyfikować i zlokalizować izolację
wady powłoki do 10 cm.

90V Wyjście nadajnika dla ciężkich warunków gruntowych oraz 

głębokich lub długich lokalizacji
Bardziej lokalizuj sygnał na liniach docelowych o wysokiej impedancji. 

Funkcja multimetru dla optymalnego połączenia z docelowym 
narzędziem
Oceń połączenie z siecią za pomocą nadajnika: szybko zmierz napięcie, prąd i 
impedancję w sieci. Zapewnia to najlepszą wydajność systemu lokalizacyjnego RD8200.

RD Manager na PC, ułatwiający zarządzanie RD8200
Skonfiguruj, skalibruj i zaktualizuj swój lokalizator z komputera. Pobierz rejestrację 
użytkowania i dane pomiarowe z ankiet do analizy. Twórz konfigurowalne pliki KML.
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Zestaw akumulatorów Li-Ion
Akumulator Litowo-Jonowy dla lokalizatora i 
nadajnika zapewnia wydłużony czas pracy 
przy zmniejszonych kosztach eksploatacji.

Monitoring użycia w terenie
Zintegrowany GPS i wielostopniowe 
automatyczne rejestrowanie pracy pozwalają 
na przeglądanie historii lokalizacji.

System ostrzegawczy SWING
Ostrzega operatora o nadmiernych 
ruchach na boki, zapewniając 
prawidłowe użytkowanie RD8200. 

3 LATA GWARANCJI NA REJESTRACJĘ I 
GLOBALNA SIEĆ SERWISOWA 

ZAPEWNIA SPOKÓJ

Ekran o wysokim kontraście zapewnia wyrazistość nawet w jasnym świetle słonecznym

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

Niestandardowe częstotliwości
Zaprogramuj do 5 dodatkowych częstotliwości, aby dostosować 
RD8200 do sygnałów znalezionych w Twojej sieci

Zapisy pomiarów z łącznością Bluetooth®
Przechowuj do 1000 rekordów i wysyłaj bezprzewodowo do 
urządzenia mobilnego lub komputera za pomocą Bluetooth. 
Opcjonalny zintegrowany GPS dodaje dane o pozycji bez 
konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia

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

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

iLOC™

Schowek na akcesoria

Upgrade to get more from your locator system:

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



Maksymalizuj możliwości
Dodaj akcesoria, aby zoptymalizować system 
RD8200 do swoich konkretnych potrzeb

Od lokalizowania kabli telefonicznych w wiązce po podwodne 
kable zasilające, asortyment akcesoriów Radiodetection może 
rozszerzyć możliwości lokalizatora RD8200 i nadajników

Informacje dla zamawiających

Lokalizatory RD8200: RD8200 RD8200 G

Częstotliwości lokalizacyjne 22 22

Częstotliwości sond 4 4
Tryby pasywne 5 5
Wbudowany GPS ✔

Power Filtry ✔ ✔

Rejestracja użytkowania ✔

Zapisy pomiarów ✔ ✔

CALSafe™ ■ ■
4 kHz 4k+CD 4k+CD
Prąd kierunkowy ✔ ✔

Lokalizacja doziemień ✔ ✔

Głębokość w trybie Power ✔ ✔

Passive Avoidance ✔ ✔

iLOC ✔ ✔

Łączność dualna Bluetooth ✔ ✔

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

Nadajniki Tx-5 Tx-10 Tx-10 B

Max. moc wyjściowa 5W 10W 10W
Częstotliwości aktywne 16 16 36
Częstotliwości indukcyjne 8 8 8
Częstotliwości CD 6 14
Zdalna kontrola iLOC ✔

Lokalizacja doziemień ✔ ✔ ✔

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

*Tylko lokalizatory i nadajniki. Nie obejmuje akumulatorów i akcesoriów.
Inne opisane funkcje są standardem w lokalizatorach RD8200 i
nadajnikach Tx, chyba że zaznaczono inaczej.
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