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 RD8200 مواصفات جهاز تحديد األماكن

1. ملخص املنتج

1.1 أوصاف املنتج جهاز تحديد أماكن دقيقة متعدد األغراض

جهاز لتحديد أماكن الكابالت واألنابيب

جهاز استقبال لنظام تحديد األماكن

جهاز تحديد أماكن دقيقة متعدد الوظائف

1.2 الغرض من االستخدام تحديد موقع / مسار الكابالت واألنابيب املدفونة

كشف وتحديد املوقع الدقيق ألعطال العزل بالكابالت واألنابيب املدفونة

عمل سجالت مسح للكابالت واألنابيب املدفونة

1.3 املعدات القياسية جهاز تحديد األماكن

دليل البدء الرسيع 

USB A إىل C كابل بيانات من النوع

2. األداء

2.1 الحساسية 6E-15 تسال

5 ميكرو أمبري عند 1 مرت )33 كيلو هريتز(

2.2 النطاق الدينامييك  140 ديسيبل جذر متوسط مربع / هريتز√

2.3 االنتقائية  120 ديسيبل/هريتز

2.4 دقة قياس العمق 1 %3 ±

2.5 دقة تحديد األماكن ± 5% من العمق

2.6 النطاق الرتددي لفرت تحديد األماكن النشط  ± 3هريتز، 0 > 1 كيلو هريتز

± 10هريتز، ≤ 1كيلو هريتز

2.7 وقت بدء التشغيل >1 ثانية

2.8 أقىص قراءة للعمق2 الكابل/األنبوب: 30 مرت   املسبار: 19.5 مرت املقياس:  

املسبار: 64' الكابل/األنبوب: 98'  إمرباطوري:  

3. وظائف تحديد األماكن

3.1 أوضاع تحديد األماكن النشطة خمسة:

PEAK )الذروة(  •

Peak+™  )اختيار توليفة من الذروة والقيمة اإلرشادية أو الذروة والقيمة الصفرية(  •

القيمة اإلرشادية  •

Broad Peak™ )الذروة والواسعة(  •

القيمة الصفرية  •

3.2 التحكم املكتسب آيل  وضع القيمة اإلرشادية:  

الزيادة اليدوية باستخدام "+" أو "-" والعودة بلمسة واحدة للمركز )50% من املقياس الكامل( األوضاع األخرى: 

3.3 ترددات تحديد األماكن املخصصة حتى 5 ترددات إضافية يف النطاق 50 هريتز إىل 1 كيلو هريتز بدقة 1 هريتز

3.4 ترددات تحديد األماكن النشطة 21 تردًدا

ELF )128/98 هرتز( ، 512 هرتز ، 570 هرتز ، 577 هرتز ، 640 هرتز ، 760 هرتز ، 870 هرتز ، 920 هرتز ، 940 هرتز ، 1090 هرتز ، 1450 هرتز ، 4096 هرتز ، 8 كيلو هرتز ، 8440 

هرتز ، 9820 هرتز ، 33 كيلو هرتز ، 65 كيلو هرتز ، 82 كيلو هرتز ، 83 كيلو هرتز ، 131 كيلو هرتز و 200 كيلو هرتز

3.5 ترددات املسبار 4 ترددات

512 هرتز و 640 هرتز و 8 كيلو هرتز و 33 كيلو هرتز

3.6 العثور عىل األعطال CDFF8  وKFF

أعرث عىل أعطال أغامد العزل عىل األنابيب والكابالت بدقة 10 سم / 4 بوصة باستخدام امللحق A-Frame وجهاز إرسال متوافق



التوافقية أقسام  50 هيرتز أقسام  60 هيرتز

أولية 50 هرتز 60 هرتز

الثالثة  150 هرتز 180 هرتز

الخامسة 250 هرتز 300 هرتز

السابعة  350 هرتز 420 هرتز

التاسعة  450 هرتز 540 هرتز

 ™Current Direction 3.7 أزواج إشارات 

)CD( )التوصيل املبارش(

:CD 14 أزواج

 400/800 ، )INV( 219.9 / 439.8 هرتز ، 512/256 هرتز ، 560/280 هرتز ، 570/285 هرتز ، 640/320 هرتز ، 760/380 هرتز ، 920/460 هرتز ، 8192/4096 هرتز ، 340/680 هرتز

 ، )INV( 624/1248 هرتز ، )INV( 584/1168 هرتز ، )INV( 484/968 هرتز ، )INV( 460/920 هرتز ، )INV( هرتز

تأكد من أن املشغل يتبع األنبوب أو الكابل املستهدف باستخدام أسهم CD )التوصيل املبارش( وجهاز إرسال متوافق

3.8 أوضاع تحديد األماكن الخاملة الطاقة  •

الراديو  •

CPS – نظام الحامية الكاثودية  •

CATV – التلفاز الكابيل  •

• اإلبطال السلبي - تحديد موقع الطاقة والراديو بشكل متزامن

3.9  وظيفة Power Filters™ فالتر الطاقة  قم بالتبديل من وضع الطاقة الحساس لتحديد موقع أي من الرتددات التوافقية الخمسة الرئيسية:

3.10 املعلومات املعروضة • قوة اإلشارة - تحريك الرسم البياين الرشيطي والقيمة الرقمية

 • مؤرش الوضع

)Peak وNull وGuidance وBroad Peak وPeak + مع خيار أسهم التوجيه أو أسهم  Null)القيمة الصفرية((

نوع تحديد األماكن إما خطي أو مسبار  •

•    مؤرش نسبي يسار / ميني

• البوصلة: مؤرش اتجاه خطي كامل بزاوية 360 درجة

امللحقات قيد االستخدام يف املؤرش  •

ملحق لشاشة مخصصة معينة  •

• العمق والقراءة الحالية )موقع الخط(

• قراءات العمق )موقع املسبار(

• مستوى معدل االكتساب )بالديسيبل(

الرتدد املحدد  •

حالة البطارية  •

درجة صوت مكرب الصوت  •

الرتدد التشغييل  •

 Bluetooth® حالة  •

أقامر GPS املنظورة )عند املالمئة(  •

حالة GPS )عند املالمئة(  •

• قامئة التكوين والقوائم الفرعية

إصدار الربنامج  •

أحدث تاريخ للمعايرة  •

• عداد قياسات املسح

مؤرش وضع اتجاه التيار  •

•    أسهم اتجاه التيار

مؤرش وضع العثور عىل األعطال  •

حالة اتصال جهاز اإلرسال  •

حالة استعداد جهاز اإلرسال  •

™StrikeAlert تحذير  •

تحذير التحميل املفرط  •

تحذير التأرجح  •

نغامت إخراج الصوت  3.11 مستوى الصوت: 
VOL5 و VOL4 و VOL3 و VOL2 و VOL1 و VOL0

مستوى طبقة الصوت: 
مرتفع ومنخفض

مالحظات صوتية للتنقل في القائمة
™StrikeAlert  تحذير صوتي لـ

تحذير صويت للتأرجح

أوضاع الطاقة / اإلبطال السلبي / الراديو:
Real Sound ™ مشتق من إشارة كهرومغناطيسية يتم كشفها

:CPS / CATV وأوضاع + Peak / Peak أوضاع
يجري تركيب نغمة الصوت مبا يتناسب مع قوة اإلشارة

وضع القيمة اإلرشادية:
نغمة مستمرة عندما يكون محدد املوقع عىل يسار الهدف، نغمة متقطعة عندما يكون عىل ميني الهدف

وضع القيمة الصفرية:
يجري تركيب نغمة الصوت مبا يتناسب مع قوة اإلشارة. طبقة صوت منخفضة عىل يسار الهدف، وطبقة صوت عالية عىل ميني الهدف



3.12 وظائف تحديد األماكن  كاّلبات جهاز تحديد األماكن: 
تستخدم لتحديد الكابالت املستهدفة الفردية يف حزمة أو كابينة باستخدام قراءة قوة اإلشارة

 المسماع: 
تستخدم لتحديد الكابالت املستهدفة الفردية يف حزمة أو مساحة محصورة مثل الكابينة باستخدام قراءة قوة اإلشارة

 :CD / CM كاّلب 
تستخدم لقياس تحديد موقع الكابل الهدف وتأكيده باستخدام اتجاه التيار

يرجى االطالع القسم 13 امللحقات املتوافقة - للحصول عىل قامئة كاملة مبلحقات جهاز تحديد األماكن

4. تحسينات وظيفة تحديد األماكن

StrikeAlert 4.1 تحذير صويت وبرصي عند اكتشاف كابل أو أنبوب بعمق أقل من 30 سم. يعمل يف أوضاع تحديد املوقع النشط والخامل

4.2 االهتزاز الحيس الحريك يهتز املقبض عند تنشيط تحذيرات StrikeAlert والتأرجح والتحميل املفرط

4.3 تحذير التأرجح تحذير صويت ومريئ عندما يقوم املستخدم بأرجحة محدد األماكن بإفراط

Dynamic Overload Protection 4.4™ )الحامية الديناميكية 

من التحميل املفرط(

40 ديسبيل، آيل 

• يعالج تلقائيًا الزيادات يف النظام للتعويض عن اإلشارات القوية عىل سبيل املثال من مخارج الطاقة الرئيسية أو املحطات الفرعية، لتمكني تحديد املوقع بدقة

4.5 تحذير التحميل املفرط عند اإلفراط يف تحميل RD8200، فسيتم تنبيه املستخدمني من خالل وميض رمز الوضع. سوف تتعطل كل من مقاييس العمق والتيار عند التحميل املفرط.

 ™Current Direction  4.6 

)CD( )التوصيل املبارش(

• يقيس اتجاه تدفق التيار يف األنابيب أو الكابالت املدفونة للتأكد من أن املشغل قادر عىل تحديد ومتابعة املرافق املستهدفة

• تزويد املشغل بأسهم تشري إىل اتجاه تدفق التيار يف األنبوب أو الكابل املوجود للتأكد من قدرته عىل اتباع املرافق املستهدفة

™iLOC 4.7 التحكم يف جهاز اإلرسال عن بُعد من مسافة تصل إىل 450 مرتًا3 املقياس:  
التحكم يف جهاز اإلرسال عن بُعد من مسافة تصل إىل 1400 مرتًا' 3 إمرباطوري:  

SideStepالتحكم يف تردد جهاز اإلرسال ومستوى الطاقة و

™SideStep 4.8 مُيكن من تحديد مكان تداخل اإلشارات األخرى، ودون املساس بالوصول ألفضل تردد للمكان

يغري تردد املوقع وجهاز اإلرسال عن بُعد ببعض وحدات الهريتز، من عرض النطاق الرتددي إلشارات تحديد املوقع األخرى التي قد تتداخل مع املوقع

4.9  القراءة املتزامنة للعمق والتيار يتم عرض كل من عمق املرفق وتحديد موقع إشارة التيار يف وقت واحد ، مام مينح املشغل املزيد من 

املعلومات ملساعدته عىل تتبع املرفق املستهدف

4.10  قياسات املسح ®Bluetooth® الخارجية عرب GNSS الداخيل )إذا تم تركيبه( أو مصادر GPS من GPS متتع بتخزين ما يصل إىل 1000 نقطة مسح داخل جهاز تحديد األماكن، وإلحاق بيانات

Bluetooth تصدير البيانات عىل الفور أو مرة واحدة عرب

4.11 العثور عىل األعطال استخدم إشارة البحث عن األعطال بجهاز اإلرسال Tx-5 و Tx-10، ثم استخدم ملحق A-Frame الكتشاف أعطال العزل وتحديدها 

دقة العثور عىل األعطال:

100 مم مرتي: 

"4 إمرباطوري: 

 4.12 4 كيلو هرتز تحديد موقع الرتدد

)CD( و 4 كيلو هرتز للتوصيل املبارش

مصمم لتتبع خطوط املعاوقة العليا مثل خطوط االتصاالت املزدوجة امللتوية أو إضاءة الشوارع عىل مسافة بعيدة 

ادمجها مع Current Direction للمساعدة يف تتبع املرافق من خالل بنية تحتية كثيفة أو معقدة

+Peak 4.13 الوضع استخدم الرسم البياين الدقيق للذروة )Peak(، وأضف إما أسهم إرشادية متناسبة لتحديد املوقع بشكل أرسع، أو أسهم قيمة صفرية للتحقق من وجود تشويه

4.14 خيار GPS املدمج مسح أرسع باستخدام نظام GPS متكامل - وال حاجة إىل جهاز منفصل محمول باليد



5. إمكانية التكوين

5.1 تحديد الخيار RD Manager PC ميكن متكني جميع الخيارات أو تعطيلها عىل محدد املواقع أو باستخدام برنامج

5.2 اللغات املدعومة أربعة عرش: اإلنجليزية ، الفرنسية ، األملانية ، الهولندية ، البولندية ، التشيكية ، السلوفاكية ، اإلسبانية ، الربتغالية ، السويدية ، اإليطالية ، الرتكية ، الروسية ، املجرية

5.3 خيارات شبكة الطاقة الرئيسية 50 هرتز أو 60 هرتز

5.4 تحديد الوضع ميكن متكني جميع أوضاع تحديد املوقع أو تعطيلها بشكل فردي

5.5 تحديد الرتدد النشط ميكن متكني أو تعطيل جميع الرتددات النشطة املتاحة بشكل فردي

5.6 تحديد الوضع الخامل ميكن متكني جميع األوضاع الخاملة أو تعطيلها بشكل فردي

StrikeAlert 5.7 متكني/تعطيل

5.8 تحذير التأرجح متكني/تعطيل

5.9 االهتزاز الحيس الحريك متكني/تعطيل

+Peak 5.8 تحديد سهم أسهم القيمة اإلرشادية أو القيمة الصفرية

يتم تحديدها باستخدام قامئة جهاز تحديد األماكن أو بضغطة طويلة عىل مفتاح الهوايئ

)"GNSS )"GPS 5.9 إعدادات داخيل / خارجي )التوصيل عرب ®Bluetooth( / إيقاف تشغيل / إعادة ضبط

 iLOC 5.10 توصيلية تشغيل/إيقاف

5.11 بروتوكوالت تصدير البيانات املدعومة بروتوكول PPP / اختيار 3 تنسيقات ASCII اختيار إلحاق البيانات املوضعية

5.12 إعداد الوقت/التاريخ GNSS أو إشارات  RD Manager PC قم بتصحيح أو تحديث ساعة الوقت الحقيقي ملحدد املواقع باستخدام برنامج

CD 5.13 إعادة ضبط إعادة ضبط تحليل مرحلة CD بضغطة طويلة واحدة عىل مفتاح الرتدد

5.14 الصوت تعيني مستوى تردد نغمة الصوت ليكون عاليًا أو منخفًضا

6. التوصيلية

6.1  االتصاالت الالسلكية  ®Bluetooth 2.0 - ملف تعريف SPP ، الفئة 1

5.0  Bluetooth Low Energy

3™iLOC 6.2 مدى التحكم عن بعد لجهاز اإلرسال لـ حتى 450 مرتًا مرتي: 

حتى 1400 قدم إمرباطوري: 

iLOC3 6.3 وظائف التحكم عن بعد لجهاز اإلرسال لـ تعيني تردد جهاز اإلرسال

تعيني مستوى خرج الطاقة لجهاز اإلرسال

وضع االستعداد لجهاز اإلرسال

SideStep

6.4  االتصاالت السلكية النوع C USB: اتصل بجهاز كمبيوتر لتكوين محدد املواقع وتحديثه، والسرتداد سجل االستخدام وبيانات قياس املسح
مقبس الستريو 3.5 مم: ِصل سامعات رأس سلكية

 Radiodetection منفذ الملحقات: توصيل ملحقات



)"GNSS )"GPS7. اإلمكانيات البيانية و

7.1 خيار GNSS )GPS( امللحق تتم إضافة بيانات GNSS تلقائيًا إىل قياسات املسح يف كل مرة يتم فيها حفظ بيانات تحديد املوقع، ويف كل ثانية عند العمل عىل بيانات تسجيل االستخدام 

SBAS مع توفر تحسينات CEP تصل الدقة إىل 2.5 م

 GLONASSو GPS يدعم األقامر الصناعية

SBAS - أنظمة التعزيز )إن وجدت(

WAAS – أمريكا الشاملية  •

EGNOS - أوروبا  •

MSAS – اليابان  •

GAGAN – الهند  •

7.2 الربط بـ GNSS )"GPS"( خارجي  Bluetooth® عرب

• التوصيل بجهاز خارجي يدعم GNSS للجمع بني قياسات املسح وبيانات GNSS لهذا الجهاز عىل الجهاز الخارجي 

7.3 قراءة موضع GNSS الخارجي يف ذاكرة جهاز تحديد األماكن • التوصيل بجهاز GNSS خارجي لقراءة تحديد املوضع من هذا الجهاز والجمع مع بيانات قياس مسح محدد املوقع امللحق بجهاز تحديد األماكن*

"Premium" ذات اشرتاك مميز +RD Map مطلوب خريطة*

7.4 ذاكرة تسجيل االستخدام 4 جيجابايت 

7.5 سعة تسجيل االستخدام أكرث من 500 يوم، ويتم قياسها عند 8 ساعات من االستخدام يف اليوم

7.6 معدل التقاط تسجيل االستخدام 1/ ثانية

7.7 معلامت االستخدام املسجلة الرقم املتسلسل

مرجع التسجيل ورقم املعرف

وضع التشغيل

تردد تحديد األماكن

مسبار/خط

قوة اإلشارة

تعيني معدل االكتساب

العمق

التيار

امللحق قيد االستخدام

وضع الهوايئ

قراءة األسهم

زاوية البوصلة

CD مرحلة

حالة اإلفراط يف التحميل 

حالة الحامية الديناميكية من اإلفراط يف التحميل

املفاتيح املضغوطة

حالة الصوت

الصوت

القامئة قيد االستخدام

حالة البطارية

حالة تحذيرات املستخدم

StrikeAlert حالة

Bluetooth® حالة

سهم العثور عىل األعطال

 Sidestep حالة

اللغة

وحدات العمق

إعداد الطاقة

إعداد البوصلة

CD حالة إعادة تعيني

زوايا التأرجح

املرفق

وحدات التسجيل:
التاريخ والوقت

مع GNSS ثابت:
خط العرض

خط الطول

االرتفاع

GNSS وضع

GNSS وقت وتاريخ

التخفيف األفقي

املجسم األريض

DGPS وقت ومعرف

وحدات املجسم األريض

GNSS تثبيت

عدد األقامر الصناعية

وحدات االرتفاع

مرجع الوقت



7.8  سعة قياسات املسح حتى 1,000 سجل بيانات

7.10 خيارات تصدير قياسات املسح ®Bluetooth - "مبارش" لكل قياس

®Bluetooth - تصدير بالدفعات

USB - تصدير بالتحديد/بالدفعات

 Bluetooth® 7.11 خيارات بروتوكوالت بيانات قياسات املسح عرب PPP

ASCII ) اختيار من 3 تنسيقات(

إلحاق بيانات GPS اختياري

7.9 بيانات قياسات املسح امللتقطة البيانات القياسية:
رقم السجل 

مرجع املسح

وضع الهوايئ

العمق

التيار )ميل أمبري(

الرتدد قيد االستخدام )هرتز(

مسبار/خط

قوة اإلشارة )ديسبيلميكروفولت  و%(

قوة اإلشارة )%(

تعيني معدل االكتساب )ديسبيل(

البوصلة )درجة(

قراءة األسهم

مرحلة CD )درجة(

نوع امللحق

مستوى البطارية

الصوت

إشارة التحميل املفرط

وحدات تسجيل االستخدام:
التاريخ والوقت

مع تثبيت GNSS داخلي أو خارجي:
GPS وضع

GPS وقت وتاريخ

مسافة GPS )باملرت(

زاوية خط العرض )درجة(

اتجاه خط العرض

زاوية خط الطول )درجة(

اتجاه خط الطول 

GPS تثبيت

األقامر الصناعية قيد االستخدام

التخفيف األفقي

قيمة االرتفاع )باملرت(

وحدات االرتفاع

قيمة املجسم األريض )باملرت( والوحدات

DGPS وقت

 DGPS معرف

مرجع الوقت

GPS وضع

GPS وقت وتاريخ

مسافة GPS )باملرت(

زاوية خط العرض )درجة(

8. خيارات الطاقة

8.1 القلوية بطاريات قلوية LR20 / D-Cell )MN1300 × 2( )قياسية(

8.2 قابلة إلعادة الشحن حزمة بطارية ليثيوم أيون )Li-Ion( مخصصة

 )LR20 / D-Cell )MN1300 × 2 )NiMH( بطاريات نيكل معدنية هجينة

8.3 وقت تشغيل البطاريات )الوقت املستمر(4 35 ساعة حزمة الليثيوم أيون:  

13 ساعة  D-Cells 2 × بطاريات قلوية

8.4 التعريف الكيميايئ للبطاريات االستشعار التلقايئ حزمة الليثيوم أيون:  

قابلية الربنامج للتحويل  NiMH  / قلوية:  

8.5 خيارات الشحن )حزمة الليثيوم أيون( 100-250 فولت تيار مرتدد، 60/50 هرتز الشاحن من منفذ الكهرباء: 

12-24 فولت تيار مستمر شاحن سيارة: 

8.6 وقت الشحن )حزمة الليثيوم أيون( 3 ساعات ليصل إىل 80% من وضع فراغ البطارية مع صيانة ضئيلة للشحن بعد ذلك

9. املواصفات الفيزيائية

9.1 التصميم تصميم مريح ومتوازن وخفيف الوزن لالستخدام املريح أثناء عمليات املسح املمتدة

9.2 البنية بالستيك ABS مقولب بالحقن

9.3 الوزن  مع تركيب حزمة بطارية أيون ليثيوم:
1.8 كجم  مرتي:  

4,0 غ إمرباطوري:  

:D-cell مع تركيب بطاريات قلوية
1.9 كجم  مرتي:  

4.2 رطل إمرباطوري:  



9.4 درجة الحامية من الدخول   IP65

محٍم ضد دخول الغبار ورذاذ املاء 5 الوارد من أي اتجاه

9.5 نوع شاشة العرض شاشة LCD أحادية اللون عالية التباين مخصصة

9.6 خيارات الصوت مكرب صوت مدمج مقاوم للمياه

مقبس سامعة رأس 3.5 مم

9.7 درجة الحرارة التشغيلية 6 -20 درجة مئوية إىل 50 درجة مئوية  مرتي: 

-4 درجة فهرنهايت إىل 122 درجة فهرنهايت إمرباطوري: 

درجة حرارة التخزين  9.8 -35  درجة مئوية إىل 70 درجة مئوية  مرتي:  

-31  درجة فهرنهايت إىل 158 درجة فهرنهايت إمرباطوري:  

9.9 أبعاد الوحدة 648 مم × 286 مم × 125 مم مرتي:  

"4.9 × "11.3 × "25.5 إمرباطوري:  

9.10 أبعاد الشحن 700 مم × 260 مم × 330 مم مرتي:  

"13 x "10.2 x "27.6 إمرباطوري:  

9.11 وزن الشحن )مع تركيب البطاريات( 2.6 كجم  مرتي:  

5.7 رطل إمرباطوري:  

RD Manager™ Online .10 يدعم برنامًجا حاسوبيًا 

10.1 توافق نظام التشغيل Microsoft® Windows® 10 بنواة 64 بايت

10.2 توافق نظام جهاز تحديد األماكن   Radiodetection من  RD8200و RD7200 أجهزة تحديد أماكن دقيقة

10.3 الوظائف تكوين جهاز تحديد األماكن  •
™eCert شهادة املعايرة عن بعد لـ  •

• اسرتجاع شهادة معايرة املصنع

• تجميع بيانات تسجيل االستخدام وتصديرها

• جمع بيانات قياسات املسح وتصديرها

• إدارة حساب املستخدم

تحديث برنامج جهاز تحديد األماكن  •

صيغ تصدير البيانات  10.4 Google® Maps لـ kml.

.csv لتطبيقات قواعد البيانات وجداول البيانات

 ®Microsoft® Excel  لـ xls / .xlsx.

KML 10.5 خيارات تصدير بيانات  .®Google قم بتصفية تسجيل االستخدام ونقاط قياس املسح عىل خرائط 

اخرت البيانات املطلوب وسمها. تخصيص نوع/لون األيقونة ونوع/لون التسمية ونوع/لون الخط

11. الضامن والصيانة

مدة ضامن الرشكة املصنعة  11.1 3 سنوات بشكل قيايس عند التسجيل

11.2 جدول املعايرة والصيانة املوىص به سنوية ، أو يف بداية / نهاية فرتة اإليجار إذا انتهت قبل ذلك

11.3 معايرة eCert عن بعد Radiodetection شهادة املعايرة عن بعد باستخدام اتصال إنرتنت بـ •

• الجدول الزمني املوىص به: سنوي أو يف بداية / نهاية فرتة اإليجار

™CALSafe 11.4 • ميكن متكينه ملنع جهاز تحديد األماكن من العمل عندما يتجاوز جدول املعايرة / الصيانة املحدد 

• معطل افرتاضيًا

• عد تنازيل بثالثني يوًما وصواًل إىل تاريخ املعايرة

11.5 االختبار الذايت املحسن عىل الوحدة

.DSP يطبق إشارات اختبارية لتحديد موقع الدائرة لتأكيد التشغيل الصحيح، باإلضافة إىل االختبارات النموذجية لوظائف الشاشة ووظائف

الجدول الزمني املوىص به: أسبوعيًا أو قبل االستخدام.

11.6 توصيات التخزين خزنه يف مكان نظيف وجاف.

تأكد أن كل األطراف ومقابس التوصيل نظيفة وخالية من األوساخ والصدأ وأنها غري تالفة.



11.7 التنظيف استخدم قطعة قامش ناعمة ومبللة يف التنظيف. 

ال تستخدم 

مواد أو كيامويات أكالة  •

أجهزة نفث مياه عالية الضغط  •

يف حالة استخدام هذا الجهاز يف أنظمة املياه العادمة أو يف املناطق األخرى التي قد تنترش بها مخاطر بيولوجية، استخدم مادة مطهرو معقمة مناسبة.

12. الشهادة واالمتثال

12.1 املعايري

السالمة:  1:2010-61010 EN

التوافق الكهرومغناطييس   1:2013-61326 EN

)V1.5.1( 2-330 300 EN

 )V1.4.1( 2-440 300 EN

)V1.6.1( 3-489 301 EN

)V2.2.1( 17-489 301 EN

البيئية:  2013 A2 1992 60529 EN

Test Fh 64:2008-2-60068 EN

ESTI EN 300 019-2-2:1999 )حسب الجدول 6(

)Test Ea( 27:2009-2-60068 EN

ESTI EN 300 019-2-2:1999 )حسب الجدول 6(

التوجيهات األوروبية  12.2 EU/53/2014 –  توجيه املعدات الراديوية

EU/35/2014 –  توجيه الجهد الكهريب املنخفض

EU/30/2014 –  توجيه التوافق الكهرومغناطييس

EU/65/2011 – القيود عىل املواد الخطرة - توجيه - RoHS

www.radiodetection.com إعالن املطابقة متاح من

12.3 الراديو ICو FCC

12.4 البيئي WEEE متوافق مع

 ROHS متوافق مع

12.5 التصنيع  أيزو 9001: 2015

13. امللحقات املتوافقة

الملحقات وصف القطعة  رقم القطعة

13.1 حزمة بطارية ليثيوم أيون مجموعة بطاريات الليثيوم أيون قابلة للشحن )تشمل الشاحن من منفذ الكهرباء(

حزمة بطاريات قابلة للشحن من الليثيوم أيون )بدون شاحن(

RX-MBATPACK-LION-K/10

RX-BATPACK-LION/10

13.2 شواحن بطارية ليثيوم أيون شاحن سيارة لبطارية ليثيوم أيون 

شاحن من منافذ الكهرباء لبطارية ليثيوم أيون

 RX-ACHARGER-LION/10

RX-MCHARGER-LION/10

13.3 مجموعات بطاريات قلوية )LR20 / MN1300( 2 × D Cell مجموعة بطاريات  2DCELL-TRAY-RX/10

13.4 نقل امللحقات وتخزينها - لجهاز تحديد األماكن وجهاز 

اإلرسال مجتمعني

حقيبة حمل خفيفة

حقيقة سفريات بعجل

حقيبة صلبة

LOCATORBAG/10

RD7K8KCASE/10

RD7K8KCASE-USA/10

13.5 كاّلبات إشارات جهاز تحديد األماكن -لتحديد وكشف 

أماكن املرافق

كاّلب جهاز تحديد األماكن 50 مم مرتي:  

كاّلب جهاز تحديد األماكن 2" إمرباطوري: 

كاّلب جهاز تحديد األماكن 100 مم مرتي:  

كاّلب جهاز تحديد األماكن 4" إمرباطوري: 

كاّلب جهاز تحديد األماكن 130 مم مرتي:  

كاّلب جهاز تحديد األماكن 5" إمرباطوري: 

CDكاّلب قياس التيار و

50-RX-CLAMP/10

2-RX-CLAMP/10

100-RX-CLAMP/10

4-RX-CLAMP/10

130-RX-CLAMP/10

5-RX-CLAMP/10

RX-CD-CLAMP/10



الملحقات وصف القطعة  رقم القطعة

سامعات اإلشارة   13.6 

– لتحديد أماكن وكشف    

خطوط املرافق املفردة مثل    

الجدران واملناطق املزدحمة   

عند وجود كابالت/مرافق   

قريبة من بعضها البعض  

سامعة مبعدل اكتساب مرتفع

سامعة كبرية

سامعة صغرية

CD سامعة

RX-STETHOSCOPE-HG/10

RX-STETHOSCOPE-L/10

RX-STETHOSCOPE-S/10

RX-CD-STETHOSCOPE/10

املسبار   13.7 

أجهزة إرسال إشارات    

تعمل بالبطارية لتعقب    

أو تحديد أماكن املرافق غري املوصلة  مم  بوصة م قدم
التردد
)هرتز(

مسبار مصغر 6  6 ¼ 2 ½6 33 كيلو 33-SONDE-MICRO/10

 S9 مسبار صغري 9 8/3 4 13 33 كيلو 33-SONDE-MINI/10

S13 مسبار صغري للغاية 13 ½ 2 ½6 33 كيلو 33-SONDE-S13/10

S18 مسبار صغري 18 ¾ 4 14 33 كيلو 33-SONDE-S18A/10

C مسبار قيايس
39 ½1 5 ½16

33 كيلو 33-SONDE-STD/10

8 كيلو 8-SONDE-STD/10

512 512-SONDE-STD/10

مسبار للرصف 64 ½2 8 26 33 كيلو 33-SONDE-SEWER/10

مسبار فائق 64 ½2 15 50 33 كيلو 33-SONDE-SUPER/10

مسبار مرن 23 8/7 6 20 512 512-SONDE-BENDI/10

 Flexrods  13.10 

– قضيب من الفايربجالس     

 Radiodetection  يتم دفعه مبسبار   

من خالل األنابيب     

لتعقب املسارات وتحديد أماكن االنسداد  

الطول

م قدم

القطر

مم بوصة

50 160 4.5 16/3 4.5-FLEXRODF50/10

80 260 4.5 16/3 4.5-FLEXRODF80/10

50 160 7  ¼ 7-FLEXRODF50/10

100 320 7  ¼ 7-FLEXRODF100/10

150 485 7  ¼ 7-FLEXRODF150/10

60 195 9  8/3 9-FLEXRODF60/10

120 390 9 8/3 9-FLEXRODF120/10

القطر المدى

هوايئ قابل للغمر  13.8 هوايئ DD قابل للغمر 512 هرتز

هوايئ DD قابل للغمر 640 هرتز

هوايئ DD قابل للغمر 8 كيلو هرتز

 512-RX-SUBANTENNA/10

640-RX-SUBANTENNA/10

8K-RX-SUBANTENNA/10

 ™FlexiTrace  13.9 

– يستخدم مع جهاز اإلرسال لتعقب     

األنابيب ذات القطر الصغري  

FlexiTrace 50 م / 165'

FlexiTrace 80 م / 260'

GB-TRACE50/10

GB-TRACE80/10

A-Frame – يُستخدم لتحديد مكان   13.11 

األعطال يف غمد الكابالت     

وعيوب الطالء يف خطوط األنابيب  

)A-Frame يشمل مقود( A-Frame

 A-Frame حقيبة

RX-AFRAME/10

RX-AFRAME-BAG/10

13.12 سامعات رأس  موىص بها لالستخدام يف البيئات املليئة بالضوضاء RX-HEADPHONES/10

13.13 شهادات املعايرة
شهادة معايرة جهاز تحديد األماكن، لكل وحدة )يتم الطلب مع الطلب األويل لجهاز تحديد املواقع(

™eCert التصديق عىل معايرة

RX-CALCERT/97 

RX-ECERT/10



جميع املواصفات تم قياسها يف ظروف اختبارية، عند 21 درجة مئوية / 70 درجة فهرنهايت ، ومجهزة ببطاريتني قلويتني جيدتني ما مل يذكر خالف ذلك. 

1 بناًء عىل االختبار الحجمي عىل عمق ثابت معروف. تعتمد دقة العمق الحقيقية عىل عوامل مثل تكوين األرض وخصائص املرافق وتحديد موقع الرتدد / قوة اإلشارة املستخدمة. اتبع دامئًا اإلرشادات املحلية للحفر اآلمن.

2 سوف يحدد RD8200 أماكن املرافق عىل أعامق أكرب يف الظروف املالمئة، ولكن دقة العمق سوف تتأثر.  لن يتم عرض قياس العمق خارج هذه األعامق.

3 تم االختبار مع مستوى رؤية واضح. النطاق يعتمد عىل البيئة الكهربائية والظروف الجوية. للحصول عىل النطاق األمثل ، وجه محدد املوقع نحو جهاز اإلرسال وارفع جهاز اإلرسال 2 '/ 60 سم من األرض. 

4 لتوفري قياسات قابلة للتكرار ، يتم قياس وقت التشغيل باستخدام وظائف GPS و ®Bluetooth مع وضعها عىل الوضع "إيقاف". 

.2013 A2 1992 60529 BS EN 5  مياه موجهة بفوهة بضغط 30 كيلو باسكال / 0.3 بار / 4.4 رطل / بوصة مربعة وفًقا للمواصفة

6سينخفض عمر البطارية يف درجات الحرارة املنخفضة للغاية، وقد يتباطأ أداء شاشة LCD وقد تنخفض دقة القياس



.Radiodetection Ltd 2022 © Copyright. كل الحقوق محفوظة. تعد Radiodetection شركة فرعية تابعة لشركة SPX Corporation. تعد Radiodetection وRD8200 عالمات تجارية تخص شركة 
 eCert, iLOC, TruDepth, SideStep, SideStepauto, ,Radiodetection: RD8200 في الواليات المتحدة و/أو في دول أخرى. العالمات التجارية واإلشعارات ما يلي يعد عالمات تجارية خاصة بشركة Radiodetection

RD Manager Online, Peak+, Power filters, SurveyCERT, StrikeAlert, CALSafe, Current Direction. تم تسجيل تصميم أجهزة تحديد األماكن RD8200 وأجهز اإلرسال. تم تسجيل تصميم الشارات األربع. تعد 
كلمة Bluetooth وعالمتها وشعاراتها عالمات تجارية مسجلة لشركة .Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لتلك العالمات التجارية من قِبل Radiodetection ال يتم إال بموجب ترخيص. بسبب سياسة التطوير المستمر، نحتفظ بحق تغيير 

.Radiodetection Ltd أو تعديل أي مواصفات منشورة دون إخطار. يُحظر نسخ هذا المستند أو إعادة إنتاجه أو إرساله أو تعديله أو استخدامه كله أو جزء منه دون موافقة خطية مسبقة من شركة

www.radiodetection.com تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

المقرات العالمية 
Radiodetection )الواليات المتحدة(

 USA ,04071 Tower Road, Raymond, Maine 28 
rd.sales.us@spx.com 8525 655 )207( 1+ :1 877 247 3797 هاتف+Toll Free:  

Schonstedt Instrument Company )الواليات المتحدة األمريكية( 
USA 25430 Edmond Road, Kearneysville, WV 100 

schonstedt.info@spx.com 4722 724 304 1+  :1 888 367 7014 هاتف+Toll Free:  

Radiodetection )كندا(
 Canada ,4B7 Concord, Ontario L4K ,34 Edgeley Boulevard, Unit 344 

rd.sales.ca@spx.com 9995 660 )905( 1+ :1 800 665 7953 هاتف+Toll Free:  

Radiodetection Ltd. )المملكة المتحدة(
 0AF, UK Western Drive, Bristol, BS14 

rd.sales.uk@spx.com 7776 976 117 )0( 44+ :هاتف

Radiodetection )فرنسا(
Neuf Marché, France ,76220 ,Grande Rue  13 

rd.sales.fr@spx.com 60 93 89 32 2 )0( 33+ :هاتف

Radiodetection )بنلكس(
GD ’s-Heerenberg, Netherlands 7041 ,11 Industriestraat 

rd.sales.nl@spx.com 00 47 66 314 )0( 31+ :هاتف

Radiodetection )ألمانيا(
Emmerich am Rhein, Germany 46446 ,118 Groendahlscher Weg 

rd.sales.de@spx.com 454 896778-30)0( 49+ :هاتف

Radiodetection )آسيا-الهادي(
Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong SAR, China 308-302 ,CC Wu Building ,708 Room 

rd.sales.asiapacific@spx.com 8160 2110 852+ :هاتف

Radiodetection )الصين(
China ,101312 Tianzhu Town, Shunyi District, Beijing ,Fuqianyi Street, Minghao Building D304 13 

rd.service.cn@spx.com  3372 8146 10 )0( 86+ :Tel

Radiodetection )أستراليا(
Australia ,2199 Rookwood Road, Yagoona NSW 101 ,Unit H1 

rd.sales.au@spx.com 3222 9707 2 )0( 61+ :هاتف

قم بالمسح لرؤية القائمة 
الكاملة لمواقع مكاتبنا
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