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RYCOM® Seria sond nadawczych 8840S 

SONDY NADAWCZE SERIA 8400S 

 

Cechy szczególne  

Serię sond nadawczych 8840S stanowią następujące wersje: 
standardowa 8840S (815Hz)  
kanałowa 8840FS (815Hz)  
standardowa 8844S (8,192kHz)  
standardowa 8846S (512Hz)  

Zakres lokalizowania 
w rurach żeliwnych - do 3m  
w powietrzu - do 6m  

Solidna konstrukcja ze wszystkimi elementami umieszczonymi w 
odpornej na uderzenia obudowie  
Niezrównane do penetrowania rur żeliwnych  
Cylindryczny kształt  
Zaokrąglona część przednia i tylna zapobiegająca odkładaniu zanieczyszczeń  
Czas życia baterii (typu "AA", "LR6") do 8 godzin  
Tylna pokrywka wyposażona w gwintowane gniazdo  
Wyprodukowane w USA  
Dostępna cena 
   

Opis 

Sondy zawierające nadajniki są używane do trasowania przebiegu rur niemetalowych, lokalizowania miejsc zatorów, 
zakleszczeń, zamulenia drenów. Sondy mogą być stosowane dla wszystkich nie przewodzących obiektów, które 
akceptują włożenie sondy. Sondy RYCOM dzięki detekcji do 6m w powietrzu i do 3m w żeliwie oferują 
niewiarygodne możliwości przy niskiej cenie. Sondy kanałowe są specjalnie tak skonstruowane, aby mieć wysoką 
trwałość i mogą być lokalizowane przez większość odbiorników produkcji RYCOM. RYCOM oferuje trzy różne 
częstotliwości nadawcze sond, 512Hz, 815Hz i 8kHz, pozwalając, aby sondy były używane z powszechnie 
stosowanym sprzętem do lokalizowania. Gwintowane gniazdo umieszczone w tylnej pokrywce sondy nadawczej 
umożliwia pracę "na uwięzi". Po przykręceniu elastycznego pręta z tworzywa sztucznego, możliwe jest kontrolowane 
wprowadzanie sondy nadawczej do rur i kanałów. 
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 Widok  Typ sondy  Częstotliwość  
nadajnika 



Dane techniczne 

Częstotliwość nadajnika 
8840S - 815Hz  
8840FS - 815Hz  
8844S - 8,192kHz  
8846S - 512Hz  

Głębokość lokalizacji 
3m w rurze żeliwnej  
6m w powietrzu  

Temperatura pracy: 0°C do 50°C  
Zasilanie: bateria typ "AA" (LR6)  
Czas życia baterii: powyżej 8 godzin  
Wymiary: standardowa: 3,3x9,4cm  
Waga: standardowa: 130g  
Gwintowane gniazdo: 1/4"x20unc  
Gwarancja: 180dni (towar nienaprawialny)  

Informacje dla zamawiających 

 

 Standardowa 
8840S  815Hz

  Kanałowa 
8840FS  815Hz

  
 

Standardowa 
8844S

 8,192kHz

  Standardowa 
8846  512Hz

Nazwa  Nr kat.
8840S** standardowa sonda nadawcza 815Hz  001-00116-01

8840FS** kanałowa sonda nadawcza 815Hz  001-00144-00

8844**S standardowa sonda nadawcza 8kHz  001-00116-02

8846S** standardowa sonda nadawcza 512Hz  001-00116-03

**towar nienaprawialny z gwarancją 180 dni  

Akcesoria na wyposażeniu  

Adapter 1/4"x20unc na 5/16"x18unc  211-00029-00

Adapter 1/4"x20unc na 3/8"x16unc  211-00029-01
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