
Onze missie
De beste apparatuur en oplossingen leveren, 
om schade aan kritieke infrastructuur te voorkomen, 
activa te beheren en levens te beschermen



Radiodetection – onze visie
Wereldleider zijn in beheer van kritieke infrastructuur en nutsvoorzieningen 

Bij Radiodetection werken we samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat zij over de kennis en apparatuur beschikken die 
zij nodig hebben om kritieke ondergrondse infrastructuur te lokaliseren, onderzoeken, onderhouden en beschermen. 

Onze klanten profiteren van een betere operationele efficiëntie en bedrijfscontinuïteit, dankzij een uitgebreid distributienetwerk 
dat lokaal kennis, training en ondersteuning biedt. Onze digitale oplossingen brengen verschillende technologieën samen om 
een omvattend inzicht te verschaffen in veldwerkzaamheden, waardoor doeltreffend activabeheer mogelijk wordt.
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Beschikbare oplossingen via Radiodetection

Kabel- en pijpleidingzoekers

Controle van integriteit en 
corrosie van pijpleidingen

Kunststof-
waterleidingzoekers

Tijddomeinreflectometers 
(TDR), kabeltest en 

netwerkanalyse

Metaal- en magnetische 
zoekers

Kabel- en pijpleidingzoekers

Grondpenetrerende 
radaroplossingen (GPR)

Drogelucht 
kabeldruksystemen

Pijpleidingsinspectie- 
systemen



Onze belangrijkste sectoren

Water en riolering Elektra Olie en gas Telecom en kabel

Opsporing van niet-
geëxplodeerde munitie

Bouw en uitgraving

Onderzoek en kartering Publieke sector Weg en vervoer Contractlokalisatie



Precisie kabel- en pijpleidingzoekers

Wereldwijd gebruikt om ondergrondse 
nutsleidingen op te sporen 

RD8200(G)®

● Meest geavanceerde precisiezoeker in 
het assortiment

● Nauwkeurige en betrouwbare lokalisatie 
in de meest uitdagende situaties

● Kartering

RD7200®

● De zoeker voor alle industrieën
● Een veelzijdige, hoogwaardige 

oplossing, geschikt voor een breed 
scala aan lokalisatietaken

Tx-zenders
● Krachtige signaalgeneratoren voor het 

nauwkeurig lokaliseren van kabels en 
pijpleidingen



Controle van integriteit  
en corrosie van pijpleidingen 

PCMx™ 
Pipeline Current Mapper
● Wordt gebruikt om kathodisch beschermde olie- 

en gaspijpleidingen in kaart te brengen en om 
gebreken in de coating op te sporen

● Geïntegreerde GPS, kartering en een mobiele 
app zorgen voor snelle, nauwkeurige resultaten

Vermijdingsgereedschappen
De C.A.T4® en Genny4® vermijdingsgereedschappen 
worden door aannemers gebruikt om een gebied te scannen 
voorafgaand aan uitgraving om het raken van kabels te 
voorkomen. 
Toen Radiodetection de C.A.T. lanceerde, was het de eerste 
commercieel verkrijgbare elektromagnetische zoeker.



Gegevensoplossingen

C.A.T Manager®  Online
● Automatisch ophalen van veldgegevens
● Opslag in beveiligde clouddatabase
● Webgebaseerde gebruiksanalyse
● Analyse en rapportage

eCert™ 
● Kalibratie op afstand van zoekers
● Geen uitvaltijd

RD Map™ 
● Maak gedetailleerde 

kaarten van nutsleidingen 
in realtime

● Gebruik externe GPS-
oplossingen van derden 
voor zeer nauwkeurige 
lokalisatie

● Deel uw kaarten uit het veld

PCMx Manager Mobile
● Maak automatisch 

en in realtime 
meetwaardengrafieken 

● Maak en e-mail 
onderzoeksrapporten 
rechtstreeks vanuit het 
veld

STIMULEER BESTE PRAKTIJKEN ● BEPERK SCHADE ● VERBETER DE VEILIGHEID



Kunststof-waterleidingzoekerRF Marker Ontvangers
● Precisiezoeker en markeerbalzoeker in één 
● Wordt gebruikt wanneer markeerballen zijn begraven bij 

nutsleidingen
● Gecombineerde modus voor gelijktijdig scannen naar kabels, 

pijpleidingen en RF-markeringen
● Kartering en gps

RD500 
● Lokaliseer en traceer 

ondergrondse kunststof 
en/of betonnen 
waterleidingen

● Tot 150 m afstand en 2 m 
diepte

● Geen onderbreking van 
voorzieningen

● Gebruikers kunnen de 
RD500 in enkele minuten 
leren gebruiken



Kabeltest en netwerkanalyse 

6100-familie
● De perfecte hulpmiddelen voor het testen 

van kopernetwerken en voor spraak- en 
breedbandinstallaties om uw klanten  
online te krijgen en te houden

● Automatiseer, standaardiseer en 
vereenvoudig het werk van de installatie-  
en reparatietechnicus voor alle koperen 
breedband- en multiplaynetwerken

Lexxi™ T1660
● Een kabelfoutzoeker met een 

ongeëvenaarde combinatie van 
prestaties, gebruiksgemak en 
spaarzaamheid

● Geeft technici het gereedschap 
dat ze nodig hebben om fouten 
snel en nauwkeurig op te sporen



Wij bieden toepassingsgerichte 
GPR-oplossingen, waaronder:
● LMX® voor het lokaliseren van 

nutsleidingen 
● CONQUEST® 100 voor het 

scannen van beton
● FINDAR® voor forensisch 

onderzoek
● IceMap™ voor het meten van 

de dikte van ijs 
● RESCUE RADAR® voor 

opsporing en redding
● EKKO_Project geavanceerde 

GPR-software

GPR-technologie wordt gebruikt om structuren in kaart te brengen en ondergrondse 
voorzieningen te vinden. Metalen en niet-metalen voorwerpen kunnen worden 
gelokaliseerd en getraceerd in aarde, rots, puin, plaveisel, beton, water, ijs en sneeuw, 
om volledig zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte ligt. 

Grondpenetrerende radar (GPR)



Magnetische zoekers

● Landmeters en kaartenmakers 
gebruiken magnetische zoekers om 
snel en nauwkeurig de door stalen 
pennen aangegeven hoeken van 
kavels te markeren, vaak in ruw 
terrein.

● Schonstedt-zoekers worden 
vertrouwd door particuliere 
aannemers en NGO’s bij 
munitiebestrijdingsoperaties over de 
hele wereld.

Schonstedt magnetische zoekers worden gebruikt door landmeters 
en installateurs om nauwkeurig ijzerhoudende metalen voorwerpen te 
lokaliseren, zoals gietijzeren en stalen water- en gasleidingen. 

Foto: Mijnbestrijdingsdienst van de Verenigde Naties



Werwerkings- en injectiesystemen 
met droge lucht voor meeraderige 
telecomkabels voorkomen schade door 
binnendringend vocht en verbeteren de 
prestaties in toepassingen zoals: 
● Radio- en tv-uitzendingen  
● Luchtvaart- en 

scheepvaarttoepassingen
● Industriële processen waarbij een 

lage vochtigheid essentieel is

Drogelucht kabeldruksystemen

Bescherming van en toezicht op ondergrondse infrastructuur voor telecommunicatie en datatransmissie

Het Dielectric-productenassortiment is bedoeld voor toepassingen met droge luchtdruk, waar de aanwezigheid van 
vocht de prestaties en onderhoudskosten van infrastructuur kan beïnvloeden. Met meer dan 60 jaar ervaring biedt 
het Dielectric-assortiment probleemloze en milieuvriendelijke drogers.



flexiprobe™ P540c 
● Handige video-inspectiesystemen voor residentiële, commerciële 

en gespecialiseerde toepassingen 
● Een reeks duwkabels voor uw toepassing - van 30 tot 150 meter 
● 2 cameraformaten voor pijpdiameters tot 300 mm 
● Controller met ingebouwde sjablonen voor het maken van 
rapporten, wifi, een HD-scherm en genoeg geheugen om meer dan 
2 maanden video-opnamen te ondersteunen bij typisch gebruik. 

Pijpleidingsinspectiesystemen

Camerasystemen met rupsonderstel en duwkabel voor het in kaart brengen van afvoeren en pijpleidingen 

flexitrax™ P550c
● Draagbaar videoinspectiesysteem voor 

afvalwater- en afvoernetwerken 
● Inspectiesysteem op onderstel voor 

pijpleidingen met een diameter tot 
1500 mm 

● Handmatige en aangedreven 
haspelopties 

● Verbonden P550-controller met 
ingebouwde wifi, een groot HD-scherm 
en 128 GB aan geheugen 



Bedankt voor uw aandacht!
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