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RYCOM® Lokalizator znaczników 8890MP 

LOKALIZATOR ZNACZNIKÓW 8890MP 

 

Cechy szczególne  

Punktowe lokalizowanie znaczników pasywnych  
Sześć różnych częstotliwości pracy w jednym urządzeniu  
Lokalizowanie znaczników 6 różnych obiektów: 

Kabli energetycznych  
Kabli telefonicznych  
Telewizji kablowej (CATV)  
Wodociągów  
Kanałów ściekowych  
Gazociągów  

Dokładność działania i prostota obsługi  
Niezawodność  
Trzy ustawienia czułości  
Odczyt cyfrowy, analogowy i akustyczny  
Podświetlenie wyświetlacza LCD  
Wodoszczelny i wodoodporny  
Wyprodukowane w USA  
Dostępna cena 

   

Opis 

Niezrównane działanie 
Lokalizator znaczników RYCOM 8890MP jest pierwszym na rynku lokalizatorem znaczników pasywnych, 
pracującym przy sześciu częstotliwościach. Wychodząc naprzeciw profesjonalnym potrzebom, urządzenie to jest 
przeznaczone jedynie do lokalizowania znaczników. 8890MP daje firmom możliwość wyposażenia się w 
specjalizowany, tani i prosty w obsłudze lokalizator znaczników pasywnych bez konieczności zakupu 
rozbudowanego typowego zestawu do trasowania. Zastosowanie piktogramów na wyświetlaczu dodatkowo 
poprawia łatwość obsługi. Trzy wybierane progi czułości pozwalają lokalizować głęboko zakopane znaczniki równie 
dobrze, jak te, które są zaledwie kilkanaście centymetrów pod ziemią. Sygnał akustyczny, cyfrowa wielkość siły 
sygnału na wyświetlaczu oraz linijka analogowa pomagają użytkownikowi w dokładniejszej lokalizacji obiektu. 

Karta katalogowa w formacie PDF 

Instrukcja obsługi w formacie PDF 



Funkcja przeszukiwania pozwala identyfikować sąsiednie znaczniki i weryfikować częstotliwość zlokalizowanego 
znacznika. Dolny element w kształcie koła, jest składany, co pozwala na zmniejszenie gabarytów i umieszczenie 
przyrządu wewnątrz futerału transportowego.  

 
Widok lokalizatora 8890MP 

Zasada działania 
Znaczniki elektromagnetyczne, są elementami pasywnymi nie posiadającymi własnego zasilania, natomiast 
zawierają obwód rezonansowy LC o ściśle określonej częstotliwości rezonansowej. Znacznik, pobudzony sygnałem 
nadajnika lokalizatora o tej samej częstotliwości, wpada w rezonans i emituje własny sygnał, co zostaje wykryte 
przez odbiornik lokalizatora. Ponieważ różne typy obiektów są oznaczane znacznikami o ściśle określonej 
częstotliwości rezonansowej, lokalizator znaczników potrafi selektywnie wykryć poszukiwany obiekt, nawet w 
warunkach krzyżowania się różnych obiektów pod ziemią. Znaczniki są wygodnymi elementami do oznaczania 
szczególnie ważnych miejsc obiektów zakopanych pod ziemią, są zakopywane nad miejscami rozgałęzień, 
studzienkami, miejscami kolizji, przepustami pod drogą, itp. Znaczniki pasywne są szczególnie użyteczne przy 
oznaczaniu obiektów niemetalowych takich, jak rurociągi z tworzyw sztucznych lub kable światłowodowe. W 
przeciwieństwie do standardowych oznaczeń umieszczanych nad powierzchnią ziemi typu tabliczki, słupki, itp., 
znaczniki elektromagnetyczne, dzięki zakopaniu pod ziemią, są niezwykle trwałe.  

Idealne rozwiązanie dla: 

instalatorów  
energetyków  
ekip lokalizujących gazociągi  
ekip serwisujących instalacje CATV  
pracowników zakładów wodociągów i kanalizacji  
pracowników telekomunikacji  
służb nadzoru trakcji kolejowej  
pracowników służb miejskich  

Dane techniczne 

Częstotliwości pracy: 
169,8kHz - znacznik kabli energetycznych  
145,7kHz - znacznik wodociągów  
121,6kHz - znacznik kanalizacji  
101,4kHz - znacznik kabli telekomunikacyjnych  
83,0kHz - znacznik gazociągów  
77,0kHz - znacznik CATV  

Wskazania: 
rozładowanie baterii  
podświetlana linijka analogowa na LCD  
siła sygnału w postaci cyfrowej  

Wskazanie akustyczne: modulowany sygnał dźwiękowy  
Zasilanie: 6 sztuk baterii typu "C"  
Czas życia baterii: typowo 18 godzin ciągłej pracy  
Siła sygnału: linijka analogowa na wyświetlaczu LCD, odczyt absolutnej siły sygnału 0-999  



Regulacja wzmocnienia: przełącznik dla trzech ustawień (niskie, średnie i wysokie)  
Temperatura pracy: 20°C do 55°C  
Wymiary: 84x24x28cm  
Waga: 2,2kg  

Informacje dla zamawiających 
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Akcesoria na wyposażeniu  

Miękki futerał transportowy  

Instrukcja obsługi  
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