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CENNIK SZUKAJ

ZAMÓWIENIEPRZESYŁKI 

  RYCOM® Zestaw 8869 (1W) 

LOKALIZATOR USZKODZEŃ KABLI I RUR - ZESTAW 8869 
(3 częstotliwości aktywne 815Hz, 8kHz, 82kHz i pasywna 50/60Hz) 

 

Cechy szczególne  

! Punktowe lokalizowanie zakopanych kabli i rur  
! Tryb lokalizacji aktywnej dla trzech częstotliwości nadajnika 815Hz, 8kHz i 82kHz  
! Tryb lokalizacji pasywnej kabli pod napięciem 50Hz (nie wymaga podłączenia 

nadajnika)  
! Praca w piku i dolinie pola fali  
! Podłączenie sygnału nadajnika 

" bezpośrednie (galwaniczne),  
" indukcyjne - poprzez postawienie nadajnika nad zakopanym kablem  
" indukcyjne - poprzez objęcie obiektu sprzęgiem indukcyjnym elastycznym lub 

sztywnym  
! Funkcja punktowego wyznaczenia miejsca przebicia kabla do ziemi lub miejsca 

uszkodzenia izolacji rurociągu  
! Współpraca z sondami nadawczymi do lokalizowania rur niemetalowych i kanałów oraz 

odnajdywanie miejsc zatorów  
! Odbiornik z odczytem cyfrowym i analogowym na LCD  
! Pomiar głębokości przyciskiem  
! Niska waga i kompaktowa obudowa  
! Niezawodność i trwałość  
! Prosta obsługi  
! Wyprodukowane w USA  
! Dostępna cena 

   

Zapraszamy do obejrzenia filmów szkoleniowych 

Opis 

Łatwość, wygoda i duże możliwości 
Zestaw 8869 lokalizuje kable i rury metalowe oraz kable światłowodowe i rury niemetalowe nad którymi umieszczono 
taśmy sygnalizacyjne. W trybie aktywnym odbiornik zestawu wykrywa częstotliwości nadajnika 815Hz, 8kHz lub 82kHz, 
natomiast w trybie pasywnym potrafi trasować kable będące pod napięciem sieciowym 50Hz i nie wymaga wtedy 
podłączenia nadajnika.  
Sygnał nadajnika zestawu 8869 może być sprzęgany z lokalizowanym obiektem na trzy sposoby: 

Karta katalogowa w formacie PDF 
Instrukcja obsługi w formacie PDF 
Skrócony katalog w formacie PDF
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! Podłączenie bezpośrednie (galwaniczne)  
! Indukcyjne - poprzez postawienie nadajnika nad zakopanym kablem  
! Indukcyjne - poprzez objęcie obiektu sprzęgiem indukcyjnym elastycznym lub sztywnym  

Przyrząd komunikuje się z użytkownikiem za pośrednictwem podświetlanego wyświetlacza LCD, na którym siła sygnału 
podawana jest w postaci analogowej oraz cyfrowej. Siła sygnału jest sygnalizowana również modulowanym sygnałem 
akustycznym. Zestaw może działać zarówno w trybie piku, jak i doliny pola satysfakcjonując preferencje użytkownika.  
Do natychmiastowego wyznaczenia głębokości zakopania lokalizowanego obiektu (do 4,6m), wystarczy przyciśnięcie 
przycisku pomiaru głębokości. W celu poprawy komfortu obsługi, odbiornik jest wyposażony w automatyczną oraz 
ręczną regulację wzmocnienia.  

Funkcjonalne akcesoria opcjonalne 
Przy współpracy z sondą zwrotną uziemienia zestaw 8869 potrafi punktowo wyznaczyć miejsce przebicia kabla do 
ziemi lub miejsce uszkodzenia izolacji rurociągu. Opcjonalne sondy nadawcze po wprowadzeniu do rur niemetalowych 
lub kanałów umożliwiają ich trasowanie, jak również odnajdywanie miejsc zatorów. 

Zestaw wyróżnia się niewielką wagą, posiada wodoszczelną obudowę oraz może pracować w temperaturze otoczenia 
od �20°C do 55°C. Zestaw 8869 oferuje doskonałe możliwości dla każdej osoby zajmującej się profesjonalnie 
lokalizowaniem. 

 
Widok zestawu 8869 

Akcesoria 

Lokalizator uszkodzeń 
Sonda uziemienia zwrotnego (tzw. A-ramka) podłączona do odbiornika - do punktowego wyznaczania miejsca 
uszkodzenia. Dla wygody, w czasie transportu, A-ramka jest składana. 

 
A-ramka 

 
A-ramka jest składana 

Sprzęgi indukcyjne - elastyczny i sztywny 
Cęgi do indukcyjnego sprzęgania sygnału nadajnika w sytuacjach, gdzie bezpośrednie (galwaniczne) podłączenie nie 
jest możliwe. 

Strona 2 z 4Zestaw 8869



Sprzęgi indukcyjne elastyczny i sztywny 

Sondy nadawcze 
Nadajniki do lokalizacji żeliwnych, niemetalowych rur i kanałów. 

 
Sondy standardowa i kanałowa 

Dane techniczne 

Nadajnik 

! Częstotliwości: 
" wysoka - 82,315kHz,  
" średnia - 8,192kHz  
" niska - 815Hz  

! Podłączenie nadajnika: 
" bezpośrednie,  
" sprzężenie indukcyjne nadajnika,  
" elastyczny i sztywny sprzęgacz indukcyjny  

! Moc wyjściowa: znamionowo ok. 1W  
! Maksymalne napięcie rozwarcia: 30Vpp AC  
! Temperatura pracy: -20°C do +55°C  
! Źródło napięcia: 8 sztuk baterii typ "D"  
! Czas życia baterii: powyżej 120 godzin  
! Wymiary obudowy nadajnika: 22x15x6,4cm  
! Waga: 1,1kg  

Odbiornik 

! Częstotliwości pracy: 
" 82,315kHz,  
" 8,192kHz  
" 815Hz  
" 50/60Hz  

! Tryb anteny: 
" pik fali - odpowiada cewce pionowej  
" dolina fali - odpowiada cewce poziomej  

! Wskaźniki: 
" rozładowanie baterii,  
" podświetlenie LCD,  
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" linijka analogowa,  
" siła sygnału  

! Sygnalizacja dźwiękowa: odpowiedź zmienną wysokością tonu  
! Zasilanie: 6 baterii typu "C"  
! Czas życia baterii: ciągły 40 godzin, przerywany 82 godziny  
! Siła sygnału: linijka analogowa, odczyt wartości absolutnej siły sygnału  
! Kontrola wzmocnienia: góra/dół przy automatycznym centrowaniu oraz ręczna  
! Zakres dynamiczny: 126dB  
! Pomiar głębokości: automatyczny odczyt do 4,6m po naciśnięciu przycisku, ręczna: triangulacyjna.  
! Temperatura pracy: -20°C do +55°C  
! Wymiary: 78x24cm  
! Waga: 1,4kg  

Informacje dla zamawiających 

 
Copyright (c) 2007, This Page was created by Tomtronix on May the 25th, 2007.

Nazwa  Nr kat.
Zestaw 8869  001-00200-00
Akcesoria na wyposażeniu
Nadajnik  001-00202-00
Odbiornik  001-00182-00
Instrukcja obsługi  030-00081-00
Czerwono/czarny przewód z dużymi zaciskami  151-00052-00
Sonda uziemienia  211-00006-01

Baterie  
Miękki futerał transportowy  
Płyta DVD z filmem szkoleniowym  

Akcesoria opcjonalne  
Składana sonda uziemienia powrotnego (lokalizator uszkodzenia), (tzw. A-ramka)  001-00087-01
Standardowa sonda nadawcza o kształcie cylindrycznym 815Hz  001-00116-01
Identyfikator kabla  001-00119-00
Sonda nadawcza kanałowa 815Hz  001-00144-00
Duży elastyczny sprzęgacz indukcyjny (68cm - 815Hz/82kHz), wtyk 1/4"  100-00110-00
Sztywny cęgowy sprzęgacz indukcyjny (89cm - 82kHz), wtyk 1/4"  100-00134-00
Zestaw nagłowny z małą wtyczką  743-00013-00

[ Dom ] [ MEGGER ] [ HT-ITALIA ] [ RYCOM ] [ PHENIX ] [ AARONIA AG ] [ INNE ] [ Artykuły ] [ Prasa ] [ Promocje ] [ Download ]  

Tomtronix, 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 135, tel:042 676-06-33, fax:042 674-74-55, tomtronix@tomtronix.com.pl  

Aktualny czas: wtorek, 04 grudnia, 2007. 
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