
       Sändarsonder

En sändarsond sätts fast i spetsen på en glasfiberstav och förs in i ledningen och lokaliseras från
markytan med t.ex en RD7000 eller en CAT & Genny. Sonderna används för att finna läge och djup av
betong-och plastledningar, med vissa sonder i gjutjärnsledningar. Finner stopp i avloppsledningar och
dräneringar. Noggrann djup- och lägesbestämning. Sonder med olika dimensioner för djup ner till 15 m.

Petasond 6,4 mm 33 kHz

                                   

Petasonden har en diameter av endast 6,4 mm och kan detekteras till maximalt 2 meters djup. Petasonden kan
blåsas igenom fiberrör/mikrodukter eller skjutas in med en 6mm´s glasfiberstav. Sonden har dels en flexibel del
för att lättare ta sig igenom böjar men levereras med 2 st olika ändstycken 1 st kort & fast och det andra längre
men med en fjädrande del. Sonden har en M5-inre gängning i bakstycket men levereras med en övergång från
M5-M6 för att passa till 6mm´s glasfiberstavar.Sonden levereras i en plastbox i fickformat med 2 st ändstycken,
M5-M6 övergång samt 2st 3V litium batterier CR425.

Petasond 6,4 mm 33 kHz Tekniska data

    Djup 2 meter
    Diameter 6,4 mm
    Längd beroende på slutstycke, 84 mm  Kort slutstycke eller 106 mm med fjädrande slutstycke
    Vikt beroende på slutstycke, 7 g med kort slutstycke, 10 g med fjädrande slutstycke
    Frekvens kontinuerlig 33 kHz
    Anslutning M5 invändig gänga
    Använder 3 V litiumbatteri, CR 425 drifttid c:a 10 timmar.

    Kan användas med: CAT,CAT3,CAT4,RD400,RD4000,RD7000,RD8000

Pikosond 9 mm 33 kHz

 

Pikosonden har en diameter av endast 9 mm och kan detekteras till maximalt 4 meters djup. Pikosonden skjuts
in i ett rör med en 6mm´s glasfiberstav. Sonden har en flexibel del för att lättare ta sig igenom böjar. Sonden har
en inv. M6-gängning i bakstycket för att passa till 6mm´s glasfiberstavar.
Sonden levereras i en plastbox i fickformat med 2st 3V litium batterier CR535.

Pikosond 9 mm 33 kHz Tekniska data

    Djup maximalt 4 meter Anslutning M6 invändig gänga
    Längd 137 mm Använder 3 V litiumbatteri, CR 535 drifttid ca 8 timmar.
    Diameter 9 mm Vikt 36 g (utan batteri)
    Frekvens kontinuerlig 33 kHz

Kan användas med: CAT,CAT3,CAT4,RD400,RD4000,RD7000,RD8000



Nanosond 13 mm 33 kHz

Ringa storlek och vikt gör nanosonden lämplig att använda i kabelskyddsrör, fiberrör samt VA-ledningar av klen
dimension. Nanosonden levereras som standard med 2 st separata slutstycken, 1 st kort och ogängat slutstycke
med ett mindre hål för att fästa sonden till olika verktyg eller M10-gängat slutstycke så att sonden kan skruvas
fast i änden av en glasfiberstav. Nanosonden kan användas till de flesta av våra kabelsökare, gamla som nya
som har 33 kHz frekvens. Ett separat sondskydd kan beställas till denna sond, ytterdiametern blir då c:a 21 mm.

Nanosond 13mm  33 kHz Tekniska data

    Djup 2,5 meter 
    Diameter 13mm
    Frekvens kontinuerlig 33 kHz
    Tryck 2 bar (20m)
    Vikt beroende på slutstycke, 25 g med ogängat, 42 g med gängat slutstycke
    Längd beroende på slutstycke, 70 mm ogängat  slutstycke eller 88mm med gängat slutstycke
    Anslutning M10 med gängat slutstycke
    Använder silveroxid-batteri, 2 st Energizer 393 alt. GP SR48, drifttid c:a 20 timmar.

     Kan användas med: CAT,CAT3,CAT4,RD400,RD4000,RD7000,RD8000

Minisond 18 mm 33 kHz

             

Denna sond är lämplig att använda i kabelskyddsrör, vid blåsning genom fibernät samt avloppsledningar av klen
dimension. Ett separat sondskydd kan beställas som skyddar sondens ytterhölje mot slag och stötar. Observera
dock att ytterdiametern med sondskyddet blir 25 mm.

Minisond 18 mm  33 kHz Tekniska data

    Djup 4 meter
    Längd 82mm
    Diameter 18mm
    Frekvens kontinuerlig 33 kHz
    Tryck 2 bar (20 m)
    Vikt 75 g
    Anslutning M10
    Använder litiumbatteri, 1 st Duracell DL1/3N alt. Energizer 2L76 typisk drifttid 6 timmar

Kan användas med: CAT,CAT3,CAT4,RD400,RD4000,RD7000,RD8000



Mikrosond 19 mm 512 Hz

512 Hz Mikrosond kan lokaliseras i gjutjärnsrör till ett djup av 1-1,5 m och storleken gör den lämplig för att följa
gjutjärnsledningar i t.ex fastigheter. I icke-metalliska ledningar av plast & betong kan sonden hittas till c:a 5
meters djup. Sonden passar till mottagare som kan ta emot frekvensen 512 Hz.

Mikrosond  19 mm 512 Hz  tekniska data

    Djup 5 meter (plast), 1-1,5 meter (gjutjärn)
    Längd 55 mm
    Diameter 19mm
    Frekvens kontinuerlig 512 Hz
    Vikt 49g utan batteri, 55 g med
    Använder 1 st alkaliskt batteri 1,5 V MN9100, typisk drifttid 4-6 timmar

    Kan användas med: RD7000DL+, RD7000TL+ eller RD8000.

Smal sond 22 mm 33 kHz

             
Smal sond 22 mm är lämplig till rör av lägre dimension men dess längd gör den mindre lämplig att använda i rör
med kraftiga böjar där den lätt kan fastna eller skadas.

Smal sond 22 mm 33 kHz Tekniska data

    Djup 3,5 meter
    Längd 198mm
    Diameter 22mm
    Tryck 2 bar (20m)
    Frekvens kontinuerlig 33 kHz
    Vikt 220 g
    Anslutning M10
    Använder alkaliskt batteri, 1 st R6, Typisk drifttid 12 timmar

Kan användas med :CAT,CAT3,CAT4,RD400,RD4000,RD7000,RD8000



Standardsond 39 mm 33 kHz

Standardsond 39 mm kombinerar kompakt storlek med en stark signal. Standardsond 39 mm är väldigt robust
och passar utmärkt i betongledningar. Standardsond 39 mm är lämplig i rör 75 mm och uppåt. Standardsond 39
mm finns även med frekvensen 512 Hz som kan användas i t.ex gjutjärnsledningar. I gjutjärnsledning kan
sonden dock bara detekteras på ett maximalt djup av c:a 1,5 meter.

Standardsond 39 mm 33 kHz Tekniska data

    Djup 5 meter
    Längd 105 mm
    Diameter 39mm
    Tryck 2 bar (20 m)
    Frekvens kontinuerlig 512 Hz eller 33 kHz
    Vikt 190 g
    Anslutning M10
    Använder alkaliskt batteri, 1 st R6 typisk drifttid 20 timmar

    Kan användas med: CAT,CAT3,CAT4,RD400,RD4000,RD7000,RD8000

Standardsond 39 mm 512 Hz

512 Hz Standardsond 39 mm kombinerar kompakt storlek med en stark signal. Standardsond 39 mm är väldigt
robust och passar utmärkt i betongledningar. 512 Hz Standardsond 39 mm är lämplig i rör 75 mm och uppåt.
Frekvensen 512 Hz kan användas i t.ex gjutjärnsledningar. I gjutjärnsledning kan sonden dock bara detekteras
på ett maximalt djup av c:a 1,5 meter. Sonden finns även i frekvensen 33 kHz.

Standardsond 39 mm 512 Hz Tekniska data

    Djup 5 meter (1,5 meter i gjutjärn)
    Längd 105 mm
    Diameter 39mm
    Tryck 2 bar (20 m)
    Frekvens kontinuerlig 512 Hz eller 33 kHz
    Vikt 190 g
    Anslutning M10 i båda ändar
    Använder alkaliskt batteri, 1 st R6 typisk drifttid 20 timmar

    Kan användas med: RD7000DL+, RD7000TL+, RD8000



Avloppssond 64 mm 33 kHz

     
33 kHz Avloppssond är byggd för att tåla hårt nötande vid regelbunden användning i kommunala
avloppssystem. Avlopssondens tyngd gör den mindre lämplig för att skjuta in med en glasfiberstav.

Avloppssond 64 mm  33 kHz Tekniska data

    Djup 0,5 - 8 m
    Längd 168mm
    Diameter 64mm
    Frekvens kontinuerlig eller pulserande 8 kHz eller 33 kHz
    Tryck 0,2 bar (2 m)
    Vikt 500 g
    Anslutning M10 - båda ändar
    Använder alkaliskt batteri, 1 st 9V typisk drifttid 15 timmar

    Kan användas med: CAT,CAT3,CAT4,RD400,RD4000,RD7000,RD8000
    Sonden kan även beställas med frekvensen 8 kHz, artnr: 10/SA0337-8.

Supersond 64 mm 33 kHz

         

Supersonden har en kraftig konstruktion och är tänkt att användas i stora djupt liggande avloppsystem eller i
kulvertar. Supersondens tyngd gör den svår att använda med en vanlig rörål/glasfiberstav men i dess båda
ändar kan man ansluta cirkulära flytbojar och supersonden sonden kan sedan flyta med i avloppet.
Supersond 64 mm  33 kHz Tekniska data

    Djup 3 - 15 m Tryck 0,2 bar (2 m)
    Längd 318 mm Diameter 64 mm
    Frekvens kontinuerlig eller pulserande 8 kHz eller 33 kHz Vikt 900 g
    Anslutning M10 - båda ändar
    Använder alkaliskt batteri, 1 st 9V typisk drifttid 5 timmar

    Kan användas med :CAT,CAT3,CAT4,RD400,RD4000,RD7000,RD8000
    Sonden kan även beställas med frekvensen 8 kHz, artnr: 10/SB0338-8

Batterier till våra sonder går det bra att beställa från oss !
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