Works when you do

Lokátory GeoMax
Lokátory podzemních vedení jsou určeny k vyhledání
skrytých podzemních vedení a jejich trasování například
před započetím zemních prací nebo při ověřování průběhu

podzemních inženýrských sítí při dokumentaci území
pro účely kolaudace. Výkonnější hledačky dokonce
dokáží určit i hloubku takového vedení pod povrchem.
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EZiSYSTEM
I-SERIES

XF-SERIES

Řešení pro vyhledávání skrytých kabelů a vedení
EZiSYSTEM usnadňuje a zefektivňuje lokalizaci
podzemních kabelů a potrubí. Lokátor EZiCAT je
plně automatické zařízení, u kterého není nutné
citlivost signálu upravovat ručně. Vše probíhá
automaticky a uživatel jednoduše stiskne spoušť
a může začít vyhledávat.

Řešení pro vyhledávání skrytých kabelů a vedení
EZiSYSTEM usnadňuje a zefektivňuje lokalizaci
podzemních kabelů a potrubí. Lokátor EZiCAT
řady XF má k dispozici další nízké frekvence,
které je vhodné využívat na delší vzdálenosti či
v lokalitách s velkým množstvím vedení. Jde o
plně automatické zařízení, u kterého není nutné
nutné citlivost signálu upravovat ručně. Vše
probíhá automaticky a uživatel jednoduše
stiskne spoušť a může začít vyhledávat.

Software X•PAD VU
Správa uložených záznamů z paměti lokátoru
X-PAD VU umožňuje snadnou analýzu dat/záznamů činnosti z jednoho nebo více lokátorů EZiCAT. Prostřednictvím
Bluetooth jednoduše stáhněte z lokátoru uložená data a vytvořte protokol se všemi potřebnými informacemi.
Software lze použít s EZiCAT i750 xf a také s předchozími modely řady EZiCAT i600/i700/i600xf/i700xf.

Software umožňuje analyzovat následující data:
• Polohu GPS při použití.
• Čas a datum použití.
• Doba použití (trvání).
• Identifikace uživatele.
• Použité detekční režimy.
• Zjištěná skrytá vedení.
• Zobrazení servisních dat.
X-PAD VU umožňuje zobrazení polohy lokátorů (s vestavěným GPS modulem) v mapě, podrobnou analýzu
dat a vytváření souhrnných protokolů.
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Lokátory EZiCAT i500/i550
Zvyšte svou bezpečnost
Lokátory řady EZiCAT jsou navržené pro snadné
použití, a navíc obsahují mnoho prospěšných
funkcí pro vyhledávání. Díky tomu, že dopředu
vyhledáte a lokalizujete skrytá vedení, zvýšíte
svoji
bezpečnost
při
výkopových
pracích.
Lokátory jsou snadno ovladatelné a umožňují
uživatelům jednoduše stisknout spoušť a začít
vyhledávat.
Všechny
lokátory
EZiCAT
jsou
vybaveny
jedinečnou funkcí automatické identifikace, která
usnadňuje a zjednodušuje lokalizaci skrytých
vedení. Citlivost lokátoru není nutné upravovat
ručně, protože lokátor umí zajistit optimální
citlivost dle prostředí, ve kterém se nacházíte.

Hlavní výhody
•

Automatická identifikace

•

Měření hloubky (jen i550)

•

Režimy: Power (výchozí),
radio, auto, 8 kHz, 33 kHz

•

Nebezpečný prostor (Hazard
zone)

•

Grafická indikace síly signálu

•

Vestavěný automatický test
funkčnosti při spuštení

•

Indikace servisního zásahu

EZiCAT i500/i550 obsahuje všechny funkce, které
potřebujete k efektivnímu vyhledání skrytých
vedení.

Generátor signálu EZiTEX t100
Zkvalitnění detekce skrytých vedení
v oblastech s vysokým rušením signálu
Generátor signálu EZiTEX t100 je kompaktní,
robustní a snadno použitelný dvoufrekvenční
vysílač, který byl navržen pro bezproblémovou
součinnost s lokátory EZiCAT při vyhledávání a
trasování skrytých podzemních vedení.
Generátor signálu EZiTEX je velmi výhodné
využívat
pro
vyhledání
skrytých
vedení
především z těchto důvodů:
•
•
•
•

Vylepšená detekce vedení v oblastech
s vysokou úrovní signálu.
Vylepšená detekce neaktivních vedení, jako
je například pouliční osvětlení.
Možnost odhadnout hloubku vedení pod
povrchem (i550).
V součinnosti s generátorem signálu EZiTEX
a dalšími podpůrnými prostředky možnost
vyhledávat nevodivá vedení (např. plast,
beton atd.).

Použití generátoru signálu EZiTEX výrazně
vylepší proces vyhledávání a současně sníží
nebezpečí poškození podzemního vedení.

Hlavní výhody
•
•
•

Přehledné ovládání
prostřednictvím vizuálních a
zvukových signálů
Režimy; 33 kHz a 8 kHz
Vestavěný automatický test
funkčnosti při spuštění

Lokátor s pamětí a GPS modulem EZiCAT i750xf
S technologií GPS a možností záznamu
Vysoce inteligentní lokátor i750xf má plně
integrovanou technologii GPS a vnitřní paměť
pro ukládání dat, s informacemi o tom, jak, kdy
a kde byl lokátor použit. Tato data vám mohou
výrazně pomoci při zpracovávání protokolů a
technických zpráv po vyhledávání.
Po ukončení měření můžete rychle stáhnout
naměřená data prostřednictvím Bluetooth a
analyzovat je v softwaru X•PAD VU na vašem
počítači.
Lokátor i750xf, stejně jako všechny lokátory
řady xf, má výhodu rozšířených nízkých
trasovacích kmitočtů, díky nimž je možné
lokalizovat a sledovat skrytá vedení i na velké
vzdálenosti.
Všechny lokátory EZiCAT mají jedinečnou funkci
automatické identifikace polohy (Automatic
pinpointing), která usnadňuje a zjednodušuje
vyhledávání podzemních vedení. Není nutné ručně

upravovat citlivost, lokátor to udělá automaticky
za vás, čímž zajistí svůj optimální výkon.
Hlavní výhody
•

Automatická identifikace

•

Integrovaný GPS modul

•

Integrovaná vnitřní paměť

•

Bluetooth® modul

•

Měření hloubky (jen i550)

•

Režimy: Power (výchozí), radio,
auto, 8 kHz, 33 kHz, 512 Hz,
640 Hz

•

Nebezpečný prostor (Hazard
zone)

•

Grafická indikace síly signálu

•

Vestavěný automatický test
funkčnosti při spuštení

•

Indikace servisního zásahu

Generátor signálu EZiTEX t300xf
Vyhledávejte skrytá vedení i na delší
vzdálenosti

Hlavní výhody

Generátor signálu EZiTEX t300xf je kompaktní,
robustní a snadno použitelný dvoufrekvenční
vysílač, který byl navržen pro bezproblémovou
součinnost s lokátory EZiCAT řady xf při
vyhledávání a trasování skrytých podzemních
vedení.

•

Přehledné ovládání
prostřednictvím vizuálních a
zvukových signálů

•

Režimy; 33 kHz, 8 kHz, 512 Hz
a 640Hz

•

Vestavěný automatický test

Generátor signálu EZiTEX je velmi výhodné
využívat
pro
vyhledání
skrytých
vedení
především z těchto důvodů:
•
•
•
•

•

Vylepšená detekce vedení v oblastech
s vysokou úrovní signálu.
Vylepšená detekce neaktivních vedení, jako
je například pouliční osvětlení.
Možnost odhadnout hloubku vedení pod
povrchem.
V součinnosti s generátorem signálu EZiTEX
a dalšími podpůrnými prostředky možnost
vyhledávat nevodivá vedení (např. plast,
beton atd.).
Vyhledávání vedení na dlouhé vzdálenosti.
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TRASOVACÍ
PRUT

SIGNÁLNÍ KLEŠTĚ
100MM (4”)

SIGNÁLNÍ KLEŠTĚ
80MM (3.15”)

Trasovací/zatahovací prut/drát
je ohebný vodič, který ve
spojení s vysílačem signálu
EZiTEX a lokátorem EZiCAT
umožňuje detekci nekovových
odtoků, potrubí nebo vedení.
Trasovací prut je k dispozici
v délkách 50 m nebo 80 m.
Trasovací prut je zasunut a
posouván uvnitř vyšetřovaného
vedení. Generátor signálu
EZiTEX emituje signál, který je
následně detekován lokátorem
EZiCAT.

Lehké, a přitom robustní
signální kleště 100 mm (4”) se
ve spojení s vysílačem signálu
EZiTEX používají
k aplikaci sledovatelného
signálu na podzemní vodivá
vedení. Pro frekvenci 33 kHz.
Signální kleště svými čelistmi
obepínají vyšetřované vedení
v místě, kde je vedení
dostupné. Generátor signálu
EZiTEX emituje signál, který
je pak detekován lokátorem
EZiCAT.

Lehké, a přitom robustní signální
kleště 80 mm (3,15”) se ve
spojení s vysílačem signálu
EZiTEX používají
k aplikaci sledovatelného
signálu na podzemní vodivá
vedení.
Pro frekvence 512 Hz, 33 kHz.
Signální kleště svými čelistmi
obepínají vyšetřované vedení
v místě, kde je vedení dostupné.
Generátor signálu EZiTEX emituje
signál, který je pak detekován
lokátorem EZiCAT.

Vhodné pro:

Vhodné pro:

Vhodné pro:

•

•

•

•
•

Sledování polohy potrubí
nebo odtoku.
Vyhledání místa ucpání
nebo zhroucení
v kanalizacích.
Vyhledání nebo sledování
nekovových vedení, které
nevydávají signál.

•
•

Vyhledání a sledování
průběhu konkrétního
vedení.
Pro vysoce přetížené
oblasti s podzemními
vedeními.
Zvýšení spolehlivosti
vyhledávání podzemních
vedení.

•
•

Vyhledání a sledování
průběhu konkrétního
vedení.
Pro vysoce přetížené
oblasti s podzemními
vedeními.
Zvýšení spolehlivosti
vyhledávání podzemních
vedení.

DVOUFREKVENČNÍ
SONDA

MAXI
SONDA

SIGNÁLNÍ
ZÁSTRČKA

Tuto kompaktní sondu s dvojí
frekvencí lze použít ke sledování
odtoků, kanalizací a dalších
nevodivých vedení. Funguje jako
vysílač signálu a lze ji připojit
k celé řadě zařízení včetně vodících
tyčí, vrtných tyčí a inspekčních
kamer. Jakmile je takto ke
vhodnému zařízení připojena,
Sonda se může pohybovat podél
vyšetřovaného vedení. Pomocí
lokátorů kabelů EZiCAT sledujte
celou trasu vedení, nebo aktuální
polohu sondy pod povrchem.
Funguje na frekvencích 8 kHz nebo
33 kHz, dle nastavení.

Tuto výkonnou sondu s dvojí
frekvencí lze použít ke sledování
odtoků, kanalizací a dalších
nevodivých vedení. Funguje jako
vysílač signálu a lze ji připojit
k celé řadě zařízení včetně vodících
tyčí, vrtných tyčí a inspekčních
kamer. Jakmile je takto ke
vhodnému zařízení připojena,
Sonda se může pohybovat podél
vyšetřovaného vedení. Pomocí
lokátorů kabelů EZiCAT sledujte
celou trasu vedení, nebo aktuální
polohu sondy pod povrchem.
Funguje na frekvencích 8 kHz nebo
33 kHz, dle nastavení.

Signální zástrčka se ve spojení s
generátorem signálu EZiTEX
používá pro sledování průběhu
živých elektrických vedení a
kabelů, například při vyhledávání
vedení v okolí budov. Funguje na
frekvenci 33 kHz.
Signální zástrčka se zapojuje do
elektrické zásuvky. Připojený
generátor signálu EZiTEX
emituje signál, který je pak
detekován lokátorem EZiCAT.

Vhodné pro:

Vhodné pro:

Vhodné pro:

•

•

•

•
•
•

Sledování polohy potrubí
nebo odtoku.
Vyhledání místa ucpání nebo
zhroucení v kanalizacích.
Vyhledání nebo sledování
nekovových trubek, které
nevydávají signál.
Dosah při měření hloubky se
sondou je až 5 metrů.

•
•
•

Sledování polohy potrubí
nebo odtoku.
Vyhledání místa ucpání nebo
zhroucení v kanalizacích.
Vyhledání nebo sledování
nekovových trubek, které
nevydávají signál.
Dosah při měření hloubky se
sondou je až 12 metrů.

Rychlá a snadná identifikace
polohy elektrického vedení.

Rodina lokátorů GeoMax - přehled
EZiCAT i500
režim Power

EZiCAT i550

EZiCAT 750xf

50 Hz

50 Hz

50 Hz

režim Radio

15 kHz až 60 kHz

15 kHz až 60 kHz

15 kHz až 60 kHz

režim Auto

Power, Radio, 33kHz

Power, Radio, 33kHz

Power, Radio, 33kHz

32,768 (33) kHz
8,192 (8) kHz

32,768 (33) kHz
8,192 (8) kHz

32,768 (33) kHz
8,192 (8) kHz
640 Hz
512 Hz

dosah při měření hloubky

sonda nebo trasovací prut
0,1 m až 3 m

sonda nebo trasovací prut
0,1 m až 3 m

trasovací prut = 0,3 m až 3 m
sonda = 0,3m až 9,99 m

přesnost určení hloubky *

10%

10%

10%

--

--

třída 2

--

Chipset (1): u-blox®GPS; Typ: GPS
L1C/A; Přesnost (2): Horizontal
Position 2.5 m Autonomous, 2.0 m
SBAS,CEP; Spuštění: Cold 45 s
typical, Aided 7 s typical, Hot 1 s
typical

frekvence

Bluetooth

®

GPS **

vnitřní paměť
baterie (součást dodávky)
provozní doba baterie
rozměry (v x d x h)
hmotnost včetně baterií

--

--

--

64MB

6 x AA alkalické (IEC LR6)

6 x AA alkalické (IEC LR6)

6 x AA alkalické (IEC LR6)

40 h vyhledávání (při 20 °C)

40 h vyhledávání (při 20 °C)

40 h vyhledávání (při 20 °C)

760 x 250 x 85 mm

760 x 250 x 85 mm

760 x 250 x 85 mm

2,7 kg

2,7 kg

2,7 kg

* Hloubka k nenarušenému signálu
**
(1) Všechna data/informace podle výrobce u-blox®GPS; GeoMax Positioning nenese žádnou odpovědnost za tyto informace.
(2) Přesnost závisí na různých faktorech, včetně atmosférických podmínek, falešných odrazů od překážek, rozložení a počtu sledovaných satelitů.

Ezitex t100

Ezitex t300xf

frekvence

8 kHz, 33 kHz

8 kHz, 33 kHz, 640 Hz, 512 Hz

odolnost

IP67 s uzavřeným víkem, IP65 s otevřeným víkem

IP67 s uzavřeným víkem, IP65 s otevřeným víkem

maximálně 1W

maximálně 3W

připojovací výkon

(při připojení k podzemnímu vedení
s impedancí 300 Ω)

indukční výkon
řízení výkonu

maximálně 1W

maximálně 3W

4 nastavení úrovně výkonu

4 nastavení úrovně výkonu

zdroj

4 x D alkalické (IEC LR20), v dodávce

4 x D alkalické (IEC LR20), v dodávce

provozní doba baterie

30 h přerušovaného použití (při 20 °C)

15 h přerušovaného použití (při 20 °C)

hmotnost a rozměry

2,5 kg - 113mm (v) x 206mm (d) x 250mm (h)

2,5 kg - 113mm (v) x 206mm (d) x 250mm (h)

Uvedené údaje předpokládají normální až příznivé podmínky měření. GeoMax
si vyhrazuje právo změnit, bez předchozího upozornění, nabídky produktů
nebo jejich specifikace.
0220 - 818560 cz Copyright GeoMax AG.
Ilustrace, barvy, popisy a technické specifikace nejsou závazné a mohou se změnit.
Všechny ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Další informace také na:
geopen.cz

GEOPEN, s.r.o. - autorizovaný dovozce Geomax

