Sistema de Diagnóstico Visual
& Localização

Localização de Linha Utilitária
SeekTech® SR-20
A nova linha de localizadores de linha profissionais da RIDGID atende as mais exigentes necessidades em
localização profissional. Construído para tornar fáceis até as localizações mais complicadas, o SeekTech® é
o único localizador no mercado que possui antenas omni-direcionais, setas de guia e mapeamento de fácil
leitura no display para guiá-lo até a sua linha alvo de forma rápida e precisa.
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As antenas alimentam o display de mapeamento que fornece todas as informações necessárias para realizar
localizações subterrâneas com facilidade e confiabilidade.

Desempenho
O Display de mapeamento confirma a existência de um bom sinal de localização e identifica possíveis
distorções de sinal em áreas congestionadas através de:
Linha alvo e setas guia rapidamente identificam distorções.
Proximidade e potência de sinal ajudam a trabalhar em locais de difícil localização.
Marcadores de intensidade e proximidade do sinal: Ajudam o operador a centralizar o alvo com maior
precisão, proporcionando maior confiança na localização.

Outras características de performance:
Marcador contínuo de profundidade: Aumenta a produtividade mostrando alterações de profundidade em
tempo real.
Potência de corrente: Identifica corrente na linha alvo para agilizar avaliação em localizações complexas.
Omni Seek: Aumenta a confiabilidade e eficiência quando em modo passivo. Busca passiva constante de
energia e bandas de rádio localizam e evitam linhas metálicas desconhecidas.

Especificações
Frequências de rastreamento de linha ativa ............ 128 Hz, 1 kHz , 8 kHz, 33 kHz.
Rastreamento com energia passiva ........................ 50 Hz, 60 Hz, <4kHz Banda larga.
Rastreamento passivo por rádio ............................. 4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.
Frequências de sonda (transmissores) ................... 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz.
Fonte de energia ................................................... 4 Pilhas C.
Duração das Pilhas ................................................ Aproximadamente 16 horas.
Peso ...................................................................... 2 Kg.
Equipamento Standard
Maleta Plástica;
Marcadores de superfície;
DVD institucional;
Manual do operador;
4 pilhas alcalinas tamanho D (médias).
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