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RD8100
™

 
 
        HASAR ÖNLEMİNDE İDEAL HASSASİYET 



40 yıl önce çift antenli, kablo ve boru tespitçilerimizin reklamını  

başlattığımızdan beri, günümüzde tespit endüstrisinde 

kullanılan bir çok teknolojiye öncülük etmekteyiz.Derinlik 

ölçümü, StrikeAlert 
®
 ve pusula yönü gibi geliştirmeler, gömülü 

araçların kazısında kolayık ve güvenlirlik sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RD8100, en gelişmiş hassas tespit menzili, performans, kalite ve 

dayanıklılık için üretlimiştir. İçerdiği eşsiz düzenlenmiş 5 anten ile, 

ihtiyaç duyduğunuz en ideal hassasiyet seviyesini seçmenize olanak 

tanır. Entegre GPS ve kullanım kayıt seçeneği en iyi çalışma 

pratikliğine ulaşmak için otomatik olarak veri oluşturur. Bu veriler 

çalışma raporlarında, ayrıca denetimlerin kalite ve güvenliği için 

kullanılır. 



Yüksek kontrast ekran güneş ışığında bile belirginlik sağlar 

 
Derinliği ve akımı eş zamanlı göstererek 

hedeflediğiniz hattın takibini kolaylaştırır 
 

 
Özel Frekanslar  
Şebekenizde bulunan sinyaller göre RD8100, 5 

ekstra frekansa kadar düzenlenebilir. 

 
Bluetooth

®
 Bağlantısı ile 

Yer Ölçümleri 
Bluetooth kullanarak 1000 kayda kadar 

saklama yapıp kablosuz şekilde mobil cihaza 

ya da PC’ye gönderebilir. Opsiyonel entegre 

GPS sayesinde konum verilerini harici bir 

cihaz gerektirmeden ekleyebilir. 
 
 
 
 
 
Uzun Mesafelerde Tespit  
90V sinyal çıkışı ve otomatik 

empedans eşleştirme 

 
 
 
 

 
Kullanım konforu için hafif ve 

ergonomik tasarım 

 
 
 

 
Yansıtıcı tasarımı 

sayesinde operatörün ve 

cihazın korunmasına 

yardım eder 

 
 
 
 

 
Yerinde kullanım için tasarlanmıştır – IP65  

Şok direnci, IP korumalı gövde, 

toz, darbe ve düşmelere karşı 

korur 

 
 
 

 

iLOC™ 

 
Hassas Tasarım  

Benzersiz bir düzenleme ile özel 

üretilmiş antenler tespit 

doğruluğu ve tekrarlanabilirlik 

sağlar 

 
4 kHz frekans ile Akım     

 

Yönü, uzun mesafeli    
 

Yüksek empedans kabloların Aksesuarlar için gövde bolmesi 
  

Gönül rahatlığı ile kullanım için 
 

tespiti ve izlenmesinde    
 

   

kayıt ile 3 yıl garanti ve küresel 
 

kullanılır.   
 

    servis ağı hizmeti 
 

Tespit sisteminizden daha fazla faydalanabilmek 
için yükseltme yapın: 

   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Li-Ion Pil Takımı  
Tespitçi ve verici için  çalışma zamanını 

uzatan ve harcamaları azaltan Lityum-Ion 

şarjlanabilir pil opsiyonları. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GPS ve Kullanım Kaydı iLOC 
Entegre GPS ve otomatik kullanım kaydı, 1400 feet / 450 metreye kadar 
uyumu kesinleştirmeleri için tespit geçmişini uzunluklarda vericinizi kontrol 
yöneticilere tekrar gösterir. ederek sahada zaman kazanın. 
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Zor tespitler için araçlar 

 
Eş zamanlı derinlik ve akım 

okuma 

Derinlik ve akım değerlerinin 

tutarlılığı doğru hattın takibine 

dair güven verir.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinamik Aşırıyük 

Koruması 

Parazitleri filtreler,elektriksel gürültülü 

ortamlarda-yardımcı istasyonlar, 

yüksek gerilim hatları- kullanımı 

mümkündür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enterferanstan kurtulmak için 
SideStep™ 
 
Frekansı çok az kaydırarak 

parazite maruz kalan ya da birden 

fazla operatörün çalıştığı alanlarda 

tespiti mümkün kılar. 

 
 
 

 
Duyarlı tasarım 
 
Çok yönlü devreler,  operatörlerin 
zayıf sinyaller ile ilişkilendirilen  
tespiti zor olan kablo ve boruları 
tespit etmesini ve bunlara tepki 
vermesini sağlar. 

 

Kompleks tespitleri basitçe işaretleyin 
 
 

Altyapı ürünlerinin daha kompleks hale gelmesiyle, 

profesyonel tespitçiler altyapı ürünlerin arasında ayrım 

yapmayı ve farklı ünitelerin izlenmesi basitleştirir. 

 
CD (Akım Yönü) 
 
Tx-10 vericinizden özelleşmiş bi CD sinyali göndererek bir çok kablo ve boru 

arasından kendi hedefinizi belirleyebilirsiniz. CD okları tespitçi ekranında oluşup 

hedeflediğiniz kablo ya da borunun takibide 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 erezyonu 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 – Peak+ Mode 
 
Peak+ modu Peak modunun kesinliğini arttırmanız için Yönlendirme ya da 

Null oklarını eklemenize olanak tanır. 
 
 Yönlendirme eklemek size peak pozisyonuna daha hızlı ulaştırır. 


 Peak’e Null eklemek ise başka hatlardan gelen parazit gibi bozuklukların 

kontolünü sağlar. 



 

İşinizi Destekler 
 
 

Her bir tespit işlemi devam eden zorlukları 

karşılamalıdır; zamanında iş teslimi, yüksek 

kaliteli iş ve müşterideki değerini arttırmak. 

 
Otomatik kullanım kaydı ve GPS konumlandırma 
 
GPS ile donatıldığında, RD7100 tespitçileri otomatik olarak konum lokasyonlarını 

her saniye yakalar, bireyel tespit yapılan yerin etraflı bir fotoğrafını sağlar ve size 

kullanılan yolun şeklini uzatılmış periyotlarla tekrardan değerlendirme imkanı 

sunar. 

 

Oluşturulan veri, uygulama uyumunun garantilenmesinde kullanılabilir ya da iş 

alışkanlıklarının gelişmesi için eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde 

kullanılabilir. 

 

Ek olarak, bilg iç denetimler için 

kullanılabilir ya da hissedarlar ile 

işlem geliştirilmesi ve görev 

tamamlama kanıtı olarak 

paylaşılabilir. 
 

Kullanım birkaç formatta verilebilir, 

örnein; KML Haritalar ile işin nerede 

ve ne zaman yapıldığını görebilirsiniz. 

 

 
eCert™ – Zaman kaybetmeden uzaktan kalibrasyon 
 
Tespitçinizin kalibrasyonunu internet üzerinden RD Manager

™
  PC 

yazılım paketini kullanarak servise göndermeden doğrulayıp 

onaylayabilirsiniz. RD7100’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 ihtiyacınız olduğunda 
 
RD7100 kayıt yapıldığında endüstri öncülüklü 3 yıl garanti 

ile desteklenmiştir. Küresel satış ve servis ağımız kapsamlı 

bir teknik destek ve ihtiyaçlarınıza uygun hale getirilmiş bir 

eğitim sunar. 

 

Yerinde operator güvenliği 

 
Geliştirilmiş sınama 
 
Ölçüm sisteminin bütünlüğü yerinde 

onaylanabilir. Sınama, sinyalleri 

tespit devresine uygumanın yanısıra 

ekranı ve güç fonksiyonlarını kontrol 

eder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasif ve aktif tespit modlarında 

StrikeAlert™  

Sığ kablolar için görsel ve işitsel 

uyarılar ile kaza yaşanma riskini 

düşürür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TruDepth™ 
 
Derinlik RD8100 doğru 

önlendirildiğinde okunabilir, 

alacağınız sonuca 

güvenebilirsiniz. 

 
 
 
 
Yüksek hassasiyet 
 
Çok yönlü devreler,  operatörlerin 

zayıf sinyaller ile ilişkilendirilen  

tespiti zor olan kablo ve boruları 

tespit etmesini ve bunlara tepki 

vermesini sağlar. 
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RD8100 tespit modunu seçme 

şansı sunar, her biri farklı 

görevler için optimize edilmiştir 

 
 
 

 
Peak 
 
Kablo üzerindeki en kuvvetli 

tepkiyi gösterir. Bunun yanında 

derinlik ve akım değerleride 

gösterilir. 
 
Kazı esnasında ve öncesinde 

hassas tespit için kullanılır. Bir 

çok profesyonel bu modda deneme yapmıştır ve ekranın 

basitliğini takdir etmişlerdir. 

 
Peak+ 
 
Peak moduna null ve 

yönlendirme modunu  
 
ekleyin.Bir kaç hattın varlığını 

control etmek ya da ekstra dikkat 

gerektirebilecek diğer durumlarda 

Peak’I hızlıca bulmak için 

kullanılır.  
 
 
Yönlendirme 
 
Yönlendirme okları ve 

farklı ses tonlarıyla 
 
kablonun ya da borunun 

kullanıcının sağında ya da. 
 
solunda olduğunu belirtir.  

Konjesyone alanlarda null  

modundan daha iyi sonuç verir. 

 
Geniş Peak 
 
Peak modu ile benzer çalışır 

fakat zayıf sinyallerin 

tespitinde daha etkilidir. 
 
Derin hatların tespitinde ya da 

zayıf sinyal seviyeleri nedeniyle 

normal Peak modunun yetersiz 

kaldığı alanlarda kullanılır. 

 
Null 
 
Oklar ve işitilebilir sinyaller 
 
Kablonun yeri hakkında operatöre  

bilgi verir. Null dönütleri kablonun 

üzerinde görüntülenir. Konjesyone 

olmayan hatlarda uzun boruların 

takibini sesli dönütlerle ekrana 

bakma ihtiyacı duymadan yaptırır. 

 

RD8100 sisteminizden 
 

daha fazla yararlanın... 
 
 
 
Tespitçinizi şebeke frekanslarınıza göre 

düzenleyin, 
 
Hedeflediğiniz telekom şebekelerinde kullanılan sinyaller ile 

eşleştirme yapın. Tüm RD8100 tespitçileri  ekstra 5 frekans 

ile programlanabilir özelliktedir. 

 
Entegre ya da harici GPS ile yer ölçümleri 
 
Kablo ve boru derinliği yakalayarak 1000 adet yer ölçümü 

kaydı alabilirsiniz ve kayıtlarınızı Bluetooth ile mobil 

cihazınıza gönderebilirsiniz. Entegre GPS opsiyonu ile 

konum verilerinizi ekleyebilir ya da Bluetooth ile harici GNSS 

cihazınızı kombinleyip ihtiyacınız olan kesinliğe 

ulaşabilirsiniz. 

 
Hata Bulma 
 
10 cm içerisinde izolasyon kılıfı hatalarının 

yerini tam olarak belirlemek için RD7100 

tespitçinizi A-Frame ataşmanı ile 

kombinleyin. 

 
RD Manager PC yazılımı 
 
Bilgisayarınız ile tespitçinizi kurun,kalibre 

edin ve güncelleyin. Analizleriniz için 

kullanım kaydı ve yer ölçüm verilerini 

indirin. 

 
Pasif Kaçınma 
 
Kazı işleminden önce  alanı eş 

zamanlı tarama ile Pasif Güç ve 

Radyo sinyali içeren kablo ve 

borular için hızlıca kontrol edin. 

 
90V Verici Çıkışı 
 
Yüksek empedans hatlarda daha çok tespit sinyali – 

Derin ve ayrıntılı tespit. 

 
Multimetre fonksiyonu 
 
Hedef kablonuzu, vericinizi kullanarak inceleyin – hat 

voltajını, akımını ve empedansını hızlıca ölçün. 



Tespit için en ideal 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. 

 
iLOC 
 
iLOC, 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. 

 
Sisteminizi ihtiyaçlarınıza göre optimize etmeniz için aksesuarlar 
 
Belki çoklu telefon kablolarını belkide su altı güç kablolarını tespit ediyorsunuz. Radiodetection’un 

aksesuarları ile RD8100 ve vericinizin tespit kapasitesini, uygulamanıza göre arttırabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için www.radiodetection.com/accessories linkini ziyaret edin. 

 
RD8100 modelleri: 
 
                  

        RD8100 TESPİTÇİLERİ      
                  

  PXL  PXLG  PDL  PDLG  PTL  PTLG 
Tespit Frekansları 13  13  18  18  22 22  

                  

Sonda Frekansları 4  4  4  4  4 4  
                  

Pasif Modlar 2  2  5  5  5 5  
                  

Entegre GPS     ✔     ✔    ✔ 
                  

Power Filters  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ 
                  

Kullanım kaydı     ✔     ✔    ✔ 
CALSafe™     ■     ■    ■  

                  

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

Akım Yönü        ✔  ✔  ✔  ✔ 
                  

Hata Bulma        ✔  ✔  ✔  ✔ 
                  

Enerji modunda derinlik        ✔  ✔  ✔  ✔ 
                  

Pasif Kaçınma        ✔  ✔  ✔  ✔ 
                  

iLOC  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ 
                  

Lityum-Ion Pil  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
                  

 
          

    Vericiler     
          

 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  
          

İndüksiyon Frekansları 8 8 8  8 8  
          

Current Direction Frequencies      6 14  
          

iLOC remote control    ✔   ✔ 
          

Hata Bulma  ✔  ✔ ✔  ✔ 
          

İndüksiyon alan kuvveti 0.7 0.85 0.85  1 1  
          

Eco Mode  ■  ■ ■  ■ 
          

          

Tanımlanmış diğer özellikler aksi belirtilmedikçe RD8100 tespitçilerinde ve Tx vericilerde standarttır     

✔  Mevcut, varsayılan olarak etkin  ■  Mevcut, varsayılan olarak devre dışı   ●  Opsiyon      

Tüm ürün özellikleri için: www.radiodetection.com/RD8100        
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