CXL3

Urz\dzenie do wykrywania rur i kabli

DXL3

Urz\dzenie do wykrywania rur i kabli
z pomiarem głębokości

SGA3
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Generator sygn[łów

Zmniejsza ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych
Zwiększa bezpieczeństwo pracy
Umożliwia prowadzenie prac ewidencyjnych i geodezyjnych
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Urz\dzeni[ do wykryw[ni[ rur i k[bli CSCAT-CXL3
i CSCAT-DXL3 oraz gener[tor sygn[łów SGA3 firmy C.Scope
s\ kl[sycznymi urz\dzeni[mi, w wykon[niu przemysłowym,
wykorzystywanymi do określ[ni[ przebiegu inst[l[cji
podziemnych.
Uderzenie lub mech[niczne uszkodzenie mediów z[kop[nych
w ziemi, podczas prac ziemnych, jest niezwykle kosztowne
i potencj[lnie niebezpieczne. Urz\dzeni[ do wykryw[ni[ rur
i kabli CSCAT-CXL3 i CSCAT-DXL3 or[z gener[tor sygn[łów
SGA3 firmy S.Scope s\ ide[lne do tego, aby szybko
i niez[wodnie zlok[lizow[ć rury i k[ble z[kop[ne w ziemi.
Urz\dzeni[ ch[r[kteryzuj\ się zn[komit\ wytrzym[łości\,
mog\ być z powodzeniem stosowane w warunkach
budowl[nych, przy pr[c[ch inżynieryjnych lub
konserwacyjnych.
BEZPIECZNA I PROSTA OBSMUGA,
SZYBKIE I NIEZAWODNE DZIAMANIE
Urządzenia do wykrywania kabli firmy C.Scope oferują do
wyboru trzy znane tryby wykrywania (Prądowy, Radio
i Generator). Każdy tryb charakteryzuje się szczególnymi
zaletami. Wielu użytkowników doskonale zna te tryby pracy.
Tryb Pr\dowy. Ten tryb jest najszybszym sposobem wykrycia
większości kabli elektrycznych zakopanych w ziemi, poprzez
wykrycie sygnału (pola magnetycznego) wytwarzanego przez
prąd płynący w tym kablu.
Tryb Radio. Ten tryb polega na wykrywaniu sygnałów
radiowych (RF) wtórnie emitowanych przez rury i kable.
Tryb Generator. Ten tryb polega na wykrywaniu sygnału
wytwarzanego przez generator sygnałów SGA3 podłączony
do metalowej rury lub kabla. Ponadto ten tryb może być
wykorzystany do wykrywania sygnału emitowanego przez
sondę C.Scope lub przewód trasujący przeznaczony dla rur
z tworzywa sztucznego.
Urządzenie CSCAT-DXL3 jest wyposażone w dodatkową
funkcjon[lność pomi[ru głębokości.
W połączeniu z gener[torem sygn[łów SGA3 i akcesoriami,
urządzenia do wykrywania rur i kabli CSCAT-CXL3
i CSCAT-DXL3 stają się wszechstronnym zestawem
do lokalizowania i określania przebiegu instalacji. Urządzenia
do wykrywania instalacji CSCAT-CXL3 i CSCAT-DXL3
są solidnie wykonane, wyposażone w wyświetlacz LCD
i odłączany głośnik, charakteryzują się łatwą obsługą poprzez
sterowanie palcem. Są idealnym lokalizatorem dla wszystkich
pracowników, którzy muszą szybko i pewnie wykryć media
zakopane w ziemi.

ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ,
MNIEJ KOLIZJI Z PODZIEMNYMI INSTALACJAMI
Generator sygnałów SGA3 jest przeznaczony do używania
wraz z urządzeniami do wykrywania rur i kabli XL3.
Wykorzystanie kombinacji generatora sygnałów SGA3
w połączeniu z urządzeniami do wykrywania instalacji XL3
sprawia, że zadanie lokalizowania staje się znacznie bardziej
skuteczne, dzięki czemu można istotnie zwiększyć liczbę
lokalizowanych mediów, a w efekcie – zmniejszyć codzienne
ryzyko kolizji z kablami zakopanymi w ziemi.
Generator sygnałów SGA3 o częstotliwości 33 kHz może
"zasilać" zakopaną w ziemi rurę lub kabel, albo przez
bezpośrednie połączenie z docelową rurą lub kablem,
albo prostszą metodą "indukcyjną" z nad powierzchni ziemi.
Wykorzystanie generatora sygnałów SGA3 optymalizuje
działanie urządzeń do wykrywania kabli XL3, dzięki czemu
operatorzy mogą lokalizować znacznie więcej mediów
zakopanych w ziemi, w tym np. uliczne kable oświetleniowe.
Generator sygnałów SGA3 posiada dwa poziomy regulacji
mocy, dzięki czemu operator ma kontrolę nad tym, ile energii
i kiedy jest w użyciu. Wyjściowy sygnał impulsowy lub ciągły
umożliwia operatorom przełączanie się w tryb pracy impulsowej
(w sytuacjach występowania wysokich interferencji) poprzez
proste naciśnięcie przycisku i kontynuowanie lokalizowania.
Generator sygnałów SGA3 charakteryzuje się wyraźnym
sygnałem dźwiękowym, wskazującym na stan pracy urządzenia,
przy czym istnieje możliwość całkowitego wyciszenia dźwięku.

SZKOLENIA
Firma Złote Runo Sp. z o. o. zapewnia kompleksowe kursy
szkoleniowe obejmujące wszystkich produkty.
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Specyfikacja techniczna
CXL3
Urz\dzenie do wykryw[ni[ rur i k[bli

DXL3
Urz\dzenie do wykryw[ni[ rur i k[bli
z funkcj\ pomi[ru głębokości

Tryb prądowy

Tryb prądowy

Tryb radiowy

Tryb radiowy

Tryb nadajnika:
Detekcja sygnału 33 kHz dla wszystkich zastosowań związanych
z określaniem położenia

Tryb nadajnika:
Detekcja sygnału 33 kHz dla wszystkich zastosowań związanych
z określaniem położenia

–

Pomiar głębokości

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Odpowiedź audio w czasie rzeczywistym

Odpowiedź audio w czasie rzeczywistym

Miejsce na zapasowe baterie

Miejsce na zapasowe baterie

Głośnik

Głośnik

Wymagana coroczna kalibracja

Wymagana coroczna kalibracja

Konstrukcja odporna na wpływ czynników atmosferycznych
- IP65

Konstrukcja odporna na wpływ czynników atmosferycznych
- IP65

SGA3
Gener[tor sygn[łów
Regulacja poziomów mocy wyjściowej (wysoki i niski)
Sygnał wyjściowy 33 kHz
Wyjściowy sygnał impulsowy lub ciągły
Funkcja wyciszania głośnika
Sposoby aplikacji sygnału:
Podłączenie bezpośrednie
Indukcja
Wbudowany zasobnik akcesoriów
Konstrukcja odporna na wpływ czynników atmosferycznych
- IP65
*Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
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