
KABEL OG RØR SØGNING

RD7100™
UTILITY CABLE AND PIPE LOCATOR



Kompas

LCD skærm med 
auto-baggrundslys.
Virker godt i sollys!

Stik for tilslutning 
af ekstra udstyr

Tilslutning af 
høretelefoner

Strømforsyning bestående af:
Alkaline LR20 eller
Genopladelig Li-ion batteri pakke

Ergonomisk  robust  
ABS kabelsøger hus

Sikkerhedsrefleks pile

Letvægtsbygget skjold 
med IP65 normering

Strømforsyning bestående af:
Alkaline LR20 eller
Genopladelig Li-ion batteri pakke

Opbevaringsbakke for 
ekstra udstyr

Ergonomisk  robust  
ABS senderboks

Stænktæt LCD skærm

LCD skærm med 
auto-baggrundslys

Den store LCD skærm,  Giver alle de 
oplysninger du skal bruge.
Meget brugervenlig set up menu.

Stænktæt keypad

IP65! Udstyret er beskyttet 
mod stød, regn og støv.



Stort udvalg af senderbokse
Vælg mellem udgangseffekt på 

1 Watt, 5 Watt og 10 Watt.

Ergonomisk søger og senderboks. 
Designet på RD 7100 samt TX 
senderbokse gør dem til markedets 
mest ergonomiske.

Model RD7100DL

Passive Frekvenser

Power ✔

Radio ✔

CPS ✔

Aktive Frekvenser

512 Hz ✔

640 Hz ✔

8 Hz ✔

33 kHz ✔

65 kHz ✔

Sonde frekvenser

512 Hz ✔

640 Hz ✔

8 kHz ✔

33 kHz ✔

Funktioner

Kompas ✔

Overload beskyttelse ✔

”TruDepth” ✔

Maksimum signal ✔

Automatisk Søgning ✔

Retningspile ✔

StrikeAlert ✔

Funktioner TX-1 TX-5 TX-10

Udgangseffekt (Watt) 1W 5W 10W

CD ✔
8KFF ✔ ✔
Induktion frekvenser 8 8 8

Induktionstyrke 0,7 0,85 1

Frekvenser 16 16 16

Opbevaringsbakke ✔ ✔ ✔
Alkaline / Li-ion batterier ✔ ✔ ✔
Ekstern 12v lader ✔ ✔ ✔
Multimeter ✔ ✔ ✔
Sikring for overspænding ✔ ✔ ✔
LCD Display ✔ ✔ ✔

Frekvenser / funktioner på 

modtager og senderboks



RØD/SORT ledning med 
jordspyd og magnet.
Rød/sort ledning anvendes til lokalisering af kabel. 
Næbet kan kobles direkte på den metalliske leder. 
Ved jernrør kan man med fordel anvende magneten.

AL Laser A/S

Håndværkerbyen 37

2670 Greve

Tlf. 43 90 40 05

www.al-laser.dk

Signalklemmer:
Placer klemmen rundt om kablet / røret (op til 220mm i diameter). 
Tilslut herefter signalklemmen til senderboksen.

Sonder:
En sonde er en batteridrevet 
sender, der udsender en frekvens. 
Sonden kan fås i forskellige 
størrelser afhængig af dimension 
og søge dybde

220V adapter
220V adapteren anvendes til lokalisering af el kabler på privat 
grund. Tilslut 220V adapteren til senderen og herefter til en 
stikkontakt. Der er nu signal på alle forbundne el kabler, med 
mulighed for dybdemåling.

Batteripakke til RD 7100 samt TX senderboks
Anvendes fremfor normale Alkaline batterier.
Li-Ion batteripakken er naturligvis genopladelig

Bæretaske

Til alle RADIODETECTION RD7100 kabelsøgersæt
medfølger en robust og praktisk taske.
I tasken er plads til RD7100 søger og TX senderboks
samt diverse ekstra udstyr.

Kontakt din forhandler for nærmere information 
samt en demonstration og et godt tilbud
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Med en RD 7100 kan 
der søges i alle miljøer 
og industrier.

EKSTRA-UDSTYR TIL ETHVERT 
BEHOV


