
•  Pikahakumenetelmä nopeuttaa kohteen löytymistä.
•  Helppokäyttöinen: Vain korkein signaali otetaan huomioon. 
•  Tarkka: Karttanäyttö varmistaa paikannuksen.

NaviTrack Scout® 

-paikannin
Kameroiden ja  
antureiden  
pienikokoinen  
paikannin
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RIDGIDILLÄ® on laaja valikoima lähettimiä eri sovelluksiin.

RIDGID®-lähettimet

LäheTIN
•  Voidaan kiinnittää viemärinavausjouseen tai 
 korkeapaineletkuun lähettimen paikantamiseksi putkessa.
•  Vilkkuva LED-merkkivalo osoittaa, että anturi lähettää.

KeLLuva LäheTIN
•  Likakaivojen jne. löytämiseksi.
•  512 Hz:n signaali.
•  Vilkkuva LED-merkkivalo osoittaa, että anturi on toiminnassa.
•  40 mm ø
•  Toimii paristolla.

SeeSNaKe
•  Kompakti kevyt tarkastussysteemi
•  Uusi microReel tarkastussysteemi putkiin, joiden koko   
 40mm-200mm. Varustettu 30m kaapelilla jossa on lähetin  
 kamerapäähän integroitu. 
•  Kuvan laatu hyvä jopa 300mm  
 putken kuvauksessa
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Lähettimet | Paikantimet

16728 Lähetin

19263 Sovitin 16 - 20 mm:n (5/8” & 3/4”) viemärinavausjousille
19268 Sovitin 12 - 22 mm:n (7/8” & 1/2”) jousille
19273 Sovitin 10 - 16 mm:n (5/8” & 3/8”) jatkojousille
19258 Sovitin 32 mm:n (1 1/4”) jatkojousille
86246 Sovitin 1/2” korkeapaineletkulle (suuritehoisten vesisuihkujärjestelmien 

käyttöön, ei RIDGID®)

RIDGID®-lähettimet
RIDGIDILLÄ® on laaja valikoima lähettimiä eri sovelluksiin.

Ominaisuudet
• Kestävä ja helposti 

kannettava kotelo.
• Taajuus: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 

33 kHz, 93 kHz.
• Teho: 10 W muuttuva.
• Voimanlähde: kahdeksan 

D-paristoa tai 230 V:n muuntaja.
• Paristojen kesto: yli 

120 tuntia.
• Koko: 375 mm x 160 mm x

180 mm.

Vakiovarusteet
• Kaksi 4 m:n pituista liitosjohtoa.
• Superjohtava maadoitustanko.
• Kahdeksan D-Cell-paristoa.
• Taajuuspihti (lisävaruste).

Lähetin
• Voidaan kiinnittää viemärinavausjouseen tai korkeapaineletkuun

lähettimen paikantamiseksi putkessa.
• Vilkkuva LED-merkkivalo osoittaa, että anturi lähettää.

15003 NaviTrack™ Linjalähetin

20503 Taajuuspihti

NaviTrack™ Linjalähetin
• Sähkömagneettista signaalia lähettävän virroitetun johdon, kaivetun

kaapelin, televisiojohdon, puhelinjohdon, monikaistajohdon, kuparikaapelin
jne. paikannukseen.

19793 Kelluva lähetin (2 kpl sarja)

Kelluva lähetin
• Likakaivojen jne. löytämiseksi.
• 512 Hz:n signaali.
• Vilkkuva LED-merkkivalo osoittaa,

että anturi on toiminnassa.
• 40 mm ø.
• Toimii paristolla.

Suoralla yhteydellä
liitäntäjohdoilla.

Induktiolla erillisen 
taajuuspihdin avulla. Induktiolla lähetinkotelosta.

Kaukoanturi, jossa 1/2” letkuliitäntä

Kuvaus
Luett.- 

nro

Kuvaus
Luett.- 

nro

Kuvaus
Luett.- 

nro

NaviTrack™-johtolähetin voi
muodostaa signaalin
kaivettuun johtoon, putkeen tai
kaapeliin kolmella tavalla:


