
THIẾT BỊ DÒ TÌM ỐNG & CÁP NGẦM - MODEL RD7000+ & RD8000

Đặc tính kỹ thuật:
MÁY ĐỊNH VỊ (LOCATOR):

 Trọng lượng nhẹ (1.9kg) sử dụng thoải mái trong thời gian dài.

 Cấp bảo vệ IP54 có thể vận hành trong hầu hết các môi trường.

 Chế độ Peak/Null và chế độ kết hợp Peak/Null cho phép xác định sự ảnh 
hưởng của trường biến dạng trong điều kiện mặt đất hay gần các hệ 
thống phụ trợ .

 TruDepth cho kết quả độ sâu tin cậy.

 Tích hợp hệ thống iLOC™ (liên kết giữa máy phát và máy định vị bằng 
Bluetooth) giúp người sử dụng điều khiển máy phát từ xa (khoảng cách 
lên đến 300m) và có thể điều chỉnh được tần số (Model RD8000).

 Hệ thống SurveyCERT™ sử dụng kết nối Bluetooth với máy tính để 
phân tích và báo cáo. Có khả năng lưu trữ đến 1000 vị trí định vị (Model 
RD8000).

 Giảm thiểu rủi ro tai nạn do cáp điện nằm gần mặt đất bằng hệ thống 
cảnh báo StrikeAlert.

 Có thể dò timd khuyết tật & chuẩn đoán lỗi của vỏ cáp bằng khung chữ A

 Tích hợp chế độ bảo vệ quá tải động (Dynamic Overload Protection) 
nhằm tự động lọc tín hiệu nhiễu.

Thông số kỹ thuật:
 Độ nhạy: 5µA tại 1m (33kHz)

 Phạm vi hoạt động: 140 dB rms/Hz

 Độ chính xác chiều sâu đo: Dây (line) sai số ± 5% (0.1m đến 3m); Đầu 
dò (sonde) sai số ±5% (0.1m đến 7m)

 Chiều sâu tối đa: Dây (line) 6m; Đầu dò (sonde): 15m.

 Độ chính xác vị trí đo: ± 5%

 Pin: Máy định vị: 2 x D-cells (LR20) hay pin xạc; Máy phát: 8 x D-cells 
(LR20) hay pin xạc

 Bảo vệ quá tải động: 36dB (tự động)

 Trọng lượng: Máy định vị: 1.87 kg (bao gồm pin); Máy phát: 2.84 kg ( 
bao gồm pin)

 Cấp bảo vệ: IP54

 Nhiệt độ hoạt động:- 20°C đến + 50°C (-20°C đến +50°C)

Model RD7000+ / RD8000

La bàn trên Locator

Máy phát Tx-1, Tx-5, Tx-10

Các dòng sản phẩm của Model RD7000+ & RD8000:

Máy phát tín hiệu
(Transmitter)

Công suất (W)

Chế độ ECO

iLOC

AF(Active Frequencies)

IF(Induction Frequencies)

IFS (Induction Field Strength)

8KFF

CD

Chế độ tần số

Chế độ nguồn dự phòng

Tx-1

1

15

8

0.7

Manual

Tx-5

5

15

8

0.85

Manual

Tx-5B

5

15

8

0.85

iLOC

Tx-10

10

15

8

1

Manual

Tx-10B

10

15

8

1

iLOC















 





Máy định vị
(Locator)

Pin và dây sạc

Bluetooth & USB 

Dò tim khuyết tật

iLOC remote TX control

SurveryCERT

TruDepth

Chế độ Peak/Null

Số dải tần số hoạt động

Hiệu chuẩn từ xa

Ứng dụng

RD7000+
SL
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PXLB PDLB

RD7000+
DL

RD7000+
PL

RD7000+
TL

RD8000
PXL

RD8000
PDL

Sử dụng 
cho ngành 
xây dựng

Sử dụng 
cho ngành 
nước

Sử dụng 
cho ngành 
điện

Sử dụng 
cho ngành 
viễn thông

Sử dụng cho ngành 
điện, viễn thông

 

Kết hợp máy định vị và khung
 chữ A để dò tìm khuyết tật

MÁY PHÁT (TRANSMITTER):

 Tương thích, hỗ trợ cho các dòng RD7000+ và Rd8000.

 Có 03 dòng công suất: 1W, 5W và 10W

 Tích hợp chức năng dò tìm lỗi dây cáp FF (Fault – Finding). 

 Khả năng xác định chính xác cáp mục tiêu giữa các loại cáp nằm song 
song bằng cách sử dụng chế độ CD (Current Direction).

 Tần số chủ động từ 256Hz đến 200kHz.

 Màn hình LCD có độ tương phản cao.

 Chế độ SideStepauto TM : cho phép máy phát tính toán tần số tối ưu 
nhất dựa vào trở kháng của mặt đất.
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(Tiếp theo)

Đầu dò (sonde) dùng cho ngành nước
Pin và bộ sạc Máy phát tín hiệu và 2 dây nối 

(đỏ, đen)

Bộ kẹp tín hiệu Bộ dây nối đất Dây cáp kết nối với đầu dò

THIẾT BỊ RADA KIỂM TRA TÌNH TRẠNG CÔNG TRÌNH NGẦM DƯỚI ĐẤT - MODEL RD1000

Đặc tính kỹ thuật:

 Thiết kế chắc chắn, làm việc bền bỉ, chịu được mọi loại thời tiết, có thể làm 
việc hầu hết các loại địa hình.

 Dễ dàng tháo lắp để vận chuyển, thiết kế theo từng mô-đun thuận tiện cho làm 
việc và sửa chữa.

 Tích hợp hệ thống radar GPR (Ground Penetrating Radar) có thể xác định 
được các vật liệu không dẫn điện như ống nhựa.

 Bộ xử lý DSP, giúp hiển thị bản đồ dưới bề mặt nhanh chóng.

 Màn hình LCD lớn (7.25”)  tích hợp thêm màu sắc và cải tiến độ khuyếch đại, 
giúp người sử dụng xác định vị trí với chất lượng và hiệu suất tối đa.

 Bộ lọc kỹ thuật số tiên tiến giúp loại bỏ những tín hiệu không mong muốn, 
cung cấp tín hiệu có độ chính xác cao hơn.

 Cung cấp chính xác ảnh chụp nhanh điều kiện dưới lòng đất (độ sâu lên đến 
8m) và vị trí chôn hệ thống ngầm.

 Sử dụng thẻ nhớ Flash: dữ liệu có thể lưu trữ vào máy tính, thuận lợi cho việc 
cập nhật phần mềm.

Thông số kỹ thuật:
 Hiển thị: Màn hình LCD 7.25”.

 Bộ nhớ lưu trữ: Compact Flash.

 Cấp bảo vệ IP66

 Chế độ Scan hiển thị 4 chức năng:

 Màu; Độ khuếch đại

 Bộ lọc; Độ sâu

 Chế độ xác định loại đất: đất khô, ẩm, ướt

 Kích thước: 97 x 110 x 70 cm (38 x 43 x 27inch)

 Trọng lượng: 23kg (50lbs)

Bộ thiết bị gồm: Màn hình LCD, cáp nối, hộp đựng pin, 
pin, ổ cứng lưu trữ, xe đẩy. 

Phụ kiện tùy chọn: (liên hệ để biết thêm chi tiết)

Màn hình LCD Thiết bị thiết kế theo dạng module

Thiết bị lưu trữ

Bộ thiết bị gồm:
 Máy định vị (Lựa chọn từ bảng thông số),

 Máy phát tín hiệu (Lựa chọn từ bảng thông số) 

 Cáp nối, sách hướng dẫn, túi đựng.

Phụ kiện tùy chọn: (Liên hệ để biết thêm chi tiết)
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