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Lokalizator przewodów SR-20SeekTech®

Pr d Kable Woda Gaz Teleinformatyka

Lokalizuje podziemne przewody instalacyjne szybko, dok�adnie i pewnie.



Lokalizator przewodów SR-20

Nowa linia sprz tu lokalizacyjnego Ridge Tool�s, spe�nia najbardziej 
wymagaj ce potrzeby profesjonalnego lokalizowania, dostarczaj c...

SR-20

Wszystkie lokalizatory powinny by  tak dobre!
RIDGID

Lokalizatory RIGID
eliminuj  nie�ad i oferuj

wi ksz  pewno .

Gdyby ycie by�o proste,�

 Szybko  Dok�adno  Pewno

Si�a zaawansowanego przetwarzania, po czona z innowacyjnym wy wietlaczem odwzorowuj cym, pozwala 
odnale  podziemne przewody Szybko, Dok�adnie i Pewnie

Cechy SR-20:

Przedstawiamy lokalizator przewodów 
RIDGID SeekTech SR-20

...Wszystko w jednym, �atwym do nauki i w obs�udze, narz dziu.

�Potrzebujesz odpowiedniego narz dzia.
Potrzebujesz RIDGID�a!

SeekTech®

Wi cej informacji
Czytelny wy wietlacz odwzorowuj cy
Wszystkie informacje na jednym wy wietlaczu.

Zaawansowana technologia
Anteny bezkierunkowe.
Innowacyjne przetwarzanie sygna�u.



Anteny bezkierunkowe
Poprawienie wydajno ci du ego ekranu odwzorowuj cego, zapewnione jest przez anteny 
bezkierunkowe. Dzi ki antenom mo na:

  Trzyma  lokalizator w dowolnej orientacji.

Odnale  przewód nawet gdy, ruch uliczny lub inne przeszkody nie 
pozwalaj  na zbli enie si  do niego.

Wykona  indukcyjne i bierne przeszukiwanie z dowolnego kierunku.

Zidenty kowa  wszystkie przewody pod napi ciem na danym obszarze, 
niezale nie od ich orientacji.

      Wieloprzewodowe instalacje podziemne i zag szczone
obszary, mog spowodowa zniekszta�cenia sygna�u, które utrudniaj
precyzyjn  lokalizacj . Pracuj c SR-20, mo na szybko zidenty kowa
zniekszta�cenia i poprawi  dok�adno :

Strza�ki Naprowadzaj ce, Si�a Sygna�u i Sygna� Zbli eniowy potwierdzaj
lokalizacje.

 Ci g�a G boko  i Pr d potwierdzaj , e wci  jeste my na lokalizowanym 
przewodzie.

 Wiele Aktywnych i Zaawansowanych Biernych Trybów Wyszukiwania, 
pozwala odró ni poszukiwany przewód od s siednich.

CZTERY aktywne cz stotliwo ci ledz ce w SR-20, zapewniaj  wszechstronno  potrzebn
do zbadania z�o onych lokalizacji. W po czeniu z biernymi cz stotliwo ciami ledz cymi,
mo na zlokalizowa , z zadanym zakresem, sygna�y promieniuj ce z przewodów
metalowych. Korzy ci s atwo widoczne:

Wiele aktywnych cz stotliwo ci umo liwia potwierdzenie lokalizacji.

Wiele biernych trybów pozwala na potwierdzenie lokalizacji i odnalezienie 
nieznanych przewodów.

Powi kszona moc i tryby radiowe pomagaj  operatorowi efektywnie 
przeszuka  dany obszar.

Aktywne i Bierne Tryby Wyszukiwania

Dok�adno



Po czenie urz dzenia RIGID SeekTech SR-20 z 
nadajnikiem RIDGID SeekTech ST-305 lub z ST-510,  
da kompletny zestaw lokalizacyjny.

ST-305 i ST-510 wysy�aj  sygna� do podziemnego przewodu cable in 
metalowego lub kabla na trzy sposoby:

Bezpo rednie pod czenie przy u yciu dostarczonych 
zacisków.

Indukcyjnie poprzez opcjonalny Sygna�owy Zacisk 
Indukcyjny

Indukcyjnie poprzez cewki nadajnikowe.

Brak oznaczenia mo e by  kosztowny. Informacje
dostarczone przez SR-20, w po czeniu z Twoim do wiadczeniem,
pozwala  na prace w trudnych warunkach i pewne oznaczenie 
przewodów. 

  Natychmiastowe sprz enie zwrotne, aby okre li , czy sygna� jest 
dobry, czy zniekszta�cony.

  Znajd  odga zienia przewodów, biegn cych z innych kierunków.

  Znajd  przewody o których nawet nie wiedzia�e .

Nadajniki RIDGID SeekTech

ST-510
Moc

Szybko

Wszechstronno

Indukcyjny Zacisk Sygna�owy
rednica przewodu do 100mm.

  Dioda potwierdzaj ca dzia�anie i zamkni cie zacisku.

  Mo liwo  rozszerzenia poprzez zamocowanie pr ta do gwintu 1/4�.

ST-305
Moc

Szybko

Wszechstronno

Zalety RIDGID SeekTech

Lepsza informacja  Wi ksza wiedza Wi ksza pewno !

Wy wietlacz

Kierunek przewodu

G�eboko

Pr d

Zniekszta�cenie

Anteny bezkierunkowe

Wszystkie potrzebne 

informacje

SeekTech SR-20

Odwzorowywanie

Wy wietlone

Ciag�a

Automatyczny

Wy wietlone

Tak

Na jednym 

wy wietlaczu

Tradycyjne lokalizatory

Cyfrowy/Analogowy

Brak

Przycisk

Przycisk

Brak

Nie

Na wielu ekranach

� 5 Watów zmiennej mocy.
� 3 cz stotliwo ci.

� D wi kowe sprz enie zwrotne
potwierdza dobry obwód.

� Nadaje dwie cz stotliwo ci równocze nie.

� 10 Watów zmiennej mocy.
� 5 cz stotliwo ci.

� Wy wietlacz LCD zapewnia 
natychmiastowe wsparcie wizualne
bezpo edni opór, przep�yw pr du i moc.

� Dwa 15m przewody doprowadzaj ce, pozwalaj  zwi kszy  zasi g je eli
zajdzie taka potrzeba.

Pewno



Wy wietlacz odwzorowuj cy SR-20

Zrozumienie e sygna� lokalizacji jest decyduj cy dla szybko ci, dok�adno ci i pewno ci.
SR-20 wy wietla w sposób ci g�y cztery wyra ne wska niki lokalizacji, dzi ki czemu mo na:

Szybko wyznaczy  dobry sygna� lokalizacji.

Zobaczy  zmiany sygna�u ledzonego w czasie rzeczywistym.

Wery kowa  w sposób ci g�y jako  lokalizacji.

�Wszystko na jednym wy wietlaczu.

Pokazuje Wszystkie Informacje Potrzebne Do Szybkiego 
I Wydajniejszego Lokalizowania.

    Dodatkowe informacje dostarczane przez lokalizatory RIDGID, 
pomagaj  operatorom wyeliminowa  nie�ad i zwi kszy  pewno  przy 
lokalizowaniu.

 Zmiany kierunku przewodu s  wy wietlane w czasie rzeczywistym.

 Maksymalny sygna�, strza�ki naprowadzaj ce lewo-prawo, g boko oraz
pr d s  wy wietlane w sposób ci g�y.

 Dodatkowe przewody biegn ce z wielu kierunków mog  by atwo
zidenty kowane.

Sygna�

Si�a

Sygna� Zbli eniowy: Wzrasta 
do maksimum przy najmniejszych 
odleg�o ciach od celu.

Pr d:
Wy wietlany w 
sposób ci g�y.

Strza�ki Naprowadzaj ce
Lewo/Prawo: Nakierowuj
nad lokalizowany przewód.

Lokalizowany
Przewód: Pokazuje
po�o enie i kierunek.

G�eboko :Wy wietlana w 
sposób ci g�y.

Szybko

Inter Global Sp. z o.o.
43-378 Rybarzowice k. Bielska -B 
ul. Bielska 914
tel./fax: 33 8191700 /01
e-mail: interglobal@interglobal.pl
www.interglobal.pl


