Sistema de Diagnóstico Visual
& Localização

Localização de Linha Utilitária
SeekTech® SR-60
Localiza linhas utilitárias subterrâneas com rapidez, precisão e confiança.
O SeekTech® é o único localizador de linha que utiliza antenas multi-direcionais, setas de
orientação e exibição de mapa de leitura fácil para levá-lo com rapidez e precisão até a linha
alvo.
Diferenças entre o SR-60 e o SR-20:
- Visor extra grande.
- Frequências mais altas (máx. 93 kHz): torna a localização mais fácil em aplicações altamente
resistentes.
Versatilidade
- Pode localizar qualquer frequência entre 10 Hz e 490 kHz;
- Pode localizar linhas energizadas e sondas simultaneamente;
- Possui toda a facilidade e confiabilidade do localizador SR-20, porém com todas as
frequências localizáveis.

Utilizar o Receptor SR-60
Para localização de uma linha utilizando um transmissor (localização ativa).
Para localização de uma linha utilizando apenas o localizador (localização passiva).
Para procurar um sistema de câmera (se estiver equipado com um transmissor):
- Todos os Sistemas Câmera de Inspeção SeeSnake® (512 Hz)
- Também procura transmissores de 33 kHz, 640 Hz
Para procurar uma sonda ligada a um cabo, mangueira limpadora.

Visor Gráfico
Monitor LCD grande.
Leitura de profundidade automática.
Luz de fundo automática.
Toda a informação de que necessita num monitor.
A aproximação ao alvo a partir de qualquer direção fornece-lhe as mesmas informações.
Omni-seek®: combina localização elétrica (<4 kHz) e via rádio passiva (4-35 kHz) num único
modo. O localizador seleciona automaticamente a melhor largura de banda. Pode ver várias
linhas num monitor (máximo 3).

Equipamento Standard
Maleta Plástica;
Marcadores de superfície;
DVD institucional;
Manual do operador;
4 pilhas alcalinas tamanho D (médias);
Alto falantes estéro.

Características
Peso: 1,8kg
Fonte de alimentação: 4 pilhas tamanho C
Frequências standard:
- Sonda: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz e 33 kHz
- Detecção de Linha Ativa: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz e 33 kHz
- Detecção de Linha CA Passiva: Alimentação - 50 / 60 Hz
- Detecção de Linha CA Passiva: Rádio - 4 - 15 kHz e 15 - 36 kHz

Pode programar qualquer frequência que deseje até 93 kHz!
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