
Vergelijking van RD8200® en RD7200®

RD8200-verbeteringen*
FUNCTIES VOORDELEN

Zes modellen  
teruggebracht tot twee

Eenvoudige  
productkeuze

Luidere volumeopties
Geschikt voor  

rumoerige omgevingen

Keuze uit hoge toon  
of klassiek

Aanpasbaar aan  
persoonlijke voorkeuren

Nieuwe  
luidsprekerpositie 

Beter te horen

Zwaaiwaarschuwing 
Stimulatie van  
juist gebruik

Tillingshandgreep Mis nooit een melding

Nutsselectie op  
8200G

Verbeterde visualisatie  
van nutskaart

QR-codes
Instant technische 

ondersteuning op locatie

USB type C
Industriestandaard aansluiting 

voor gegevensoverdracht

Nieuwe DC-kabels
Duurzamer, langere 

levensduur

Verbeterde gps  
op 8200G

Betere verificatie  
van locatie

Dubbel  
Bluetooth®-systeem

Ondersteunt toekomstige 
upgrades en iOS-compatibiliteit

RD7200-verbeteringen*

Sterke punten van het product zijn niet gewijzigd
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➜

➜

➜

➜
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FUNCTIES VOORDELEN

Acht modellen  
teruggebracht tot één

Speciale zoeker voor  
alle industrieën

Luidere volumeopties
Geschikt voor  

rumoerige omgevingen

Keuze uit hoge toon  
of klassiek

Aanpasbaar aan  
persoonlijke voorkeuren

Nieuwe  
luidsprekerpositie 

Beter te horen

Zwaaiwaarschuwing 
Stimulatie van  
juist gebruik

Tillingshandgreep Mis nooit een melding

QR-codes
Instant technische 

ondersteuning op locatie

USB type C
Industriestandaard aansluiting 

voor gegevensoverdracht

Nieuwe DC-kabels
Duurzamer, langere 

levensduur

Enkel  
Bluetooth®-systeem

Ondersteunt toekomstige 
upgrades en iOS-compatibiliteit
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*Verbeteringen t.o.v. RD8100-modellen *Verbeteringen t.o.v. RD7100-modellen

✔ Ergonomisch ontwerp

✔ Helder scherm

✔ Gebruiksgemak

✔ Lichtgewicht

✔ Gereedschap voor alle  
weersomstandigheden

Uitstekende prestaties

✔ Gevoeligheid

✔ Lokalisatienauwkeurigheid

✔ Diepte nauwkeurigheid

✔ Tx-5-, Tx-10- en Tx-10B-zender



Modelvergelijking

For full details, please refer to the Technical specifications on www.radiodetection.com

RD7200 RD8200 RD8200G

ACTIEVE MODUSSEN

Actieve frequenties 8 21 21

Klantspecifieke frequenties 5 5

Sondefrequenties 4 4 4

Piek, Nul, Piek+, Geleidingsmodus ✔ ✔ ✔

Brede piek (enkele antennemodus) ✔ ✔

Foutopsporing ✔ ✔ ✔

Stroomrichting (zoek het doel tussen meerdere kabels) ✔ ✔

PASSIEVE MODUSSEN

Stroom, radio, CPS  ✔ ✔ ✔

Stroomfilters (onderscheiding van stroomkabels) ✔ ✔ ✔

Diepste in In stroommodus ✔ ✔ ✔

CATV, passieve vermijding ✔ ✔

ONDERZOEKSGEGEVENS EN CONNECTIVITEIT

BLE (Bluetooth Low Energy) ✔ ✔ ✔

iLoc™ (Rx-regeling van zender) ✔ ✔

Onderzoeksmetingen ✔ ✔

Ingebouwde gps ✔

Logging van gebruikersactiviteit ✔
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Zie voor de volledige details de technische specificatie op www.radiodetection.com
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Scan voor een 
volledige lijst van 

onze kantoorlocaties


