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•Urmărirea mai multor
frecvențe, chiar și a celor emise
de cablurile de alimentare
electrică și de transmisii radio;
•Măsurarea în mod constant a

adâncimii;
•Funcția de busolă unică (radar);

Echipare standard

Radarul RioTrack Pro, suport acumulatori ce include 6 baterii alcaline de tip AA (R6) si husa de transport.

Opționale

• Emițător de 512 Hz sau 33 kHz pentru utilizarea cu echipamentele de
presurizare a apei sau cu cablu de penetrare ce include duza și bateria;

• Kit emițător de 512 Hz sau 33 kHz cu sistem de inspecție video FiberCam;
• Pachet cu acumulatori reîncărcabili;

Specificații tehnice
Frecvențe 512 Hz, 640 Hz și 33 kHz, curent și radio

Interval adâncime
Set transmițător: aproximativ 5 metri, dependent de modul de operare și de 
condițiile locale.
Set mini-transmițător: cu sistem cameră integrată la aproximativ 3,5 metri.

Interval de temperatură - 20 ° C – 50 ° C
Standard protecție IP 53 și Nema 4
Dimensiuni (L x l x h) 67 x 30 x 10 cm
Greutate Aproximativ 2,5 kg cu baterii incluse

Certificări Acest echipament este in conformitate cu toate standardele europene aplicabile.
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Măsurarea continuă de adâncime și funcția busolă

Pe lângă afișarea grafică și numerică a intensității semnalului, adâncimea este indicată în mod constant pe ecranul LCD TFT de
9 cm. Informația exactă apare cu doar o simpla apăsare de buton. Cu funcția de busolă operatorul este direcționat către sursa
semnalului.

Urmărirea diverselor frecvențe

Foarte simplu de folosit

Butoane, simboluri clare și afișaj grafic al intensității semnalului fac localizatorul RioTrack Pro foarte ușor de operat. In meniul
de configurare se poate modifica frecvența, luminozitatea ecranului dar și volumul.

Semnalele sonore ajută la o ușoară localizare a sursei de semnal radio. In plus RioTrack Pro alege în mod automat antena
pentru frecvența aleasă sau pentru frecvențele generate de cablurile cu energie electrică ori cablurile cu semnal radio.

Fabricat cu materiale sintetice, rezistente la șoc și dure face ca echipamentul RioTrack Pro să fie cel mai robust
și cel mai ușor localizator de pe piață. Greutatea acestuia măsoară numai 2,5 Kg.

RioTrack Pro este un dispozitiv de localizare care în mod standard identifică frecvențele: 512 Hz, 640 Hz și 33kHz dar de
asemenea poate recunoaște chiar și cablurile de energie electrică cu frecvența de 50 / 60 Hz și acele cabluri cu transmisii de
unde radio. Lista cu frecvențe poate fi accesată pentru activarea sau dezactivarea anumitor frecvențe.

Ușor• Intuitiv de folosit;
•Ușor;
•Semnal identificat cu

rapiditate, exactitate și
simplitate;
•Pachet cu acumulatori

reîncărcabili opțional
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