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30123 SeekTech™ SR-60 Leidingplaatsbepaler (inclusief koffer)

SeekTech™ SR-60 Zoeken van nutsleidingen
Nutsleidingen snel en accuraat lokaliseren.
• SeekTech™ is de enige leidingplaatsbepaler die gebruik maakt van multidirectionele antennes, geleidingspijlen en een

gemakkelijk afleesbare kaartweergave om u snel en accuraat naar de gezochte leiding te leiden.
• Waarin verschilt de SR-60 van de SR-20:

- extra groot scherm.
- hogere frequenties (max. 93 kHz): maakt het plaatsbepalen gemakkelijker bij toepassingen met hoge weerstand.

Doelleiding:
toont plaats en
richting.

NIEUW

Diepte:
continu
weergegeven.

Nabijheidssignaal:
piekt vlak bij het doel.

Links / rechts-geleidingspijlen: 
leiden u over de doelleiding.

Gebruik de SR-60-ontvanger:
• Voor het traceren van een leiding met behulp van een leidingzender

(actieve tracering):
• Voor het traceren van een leiding met alleen de plaatsbepaler

(passieve tracering).
• Om een camerasysteem op te sporen (indien uitgerust met een zender):

- Alle SeeSnake®-inspectiecamerasystemen (512 Hz).
- Vindt ook 33 kHz-, 640 Hz-zenders.

• Voor het opsporen van een aan een veer of slang bevestigde sonde 
(zie pagina 135).

Grafisch display
• Groot LCD-scherm.
• Automatische dieptemeting.
• Automatische achtergrondverlichting.
• Alle informatie die u nodig hebt op één scherm.
• U krijgt steeds dezelfde informatie, ongeacht de richting van waaruit u het

doel nadert.
• Omniseek: combineert elektrische (< 4 kHz) en passieve radioplaatsbepaling

(4 - 35 kHz) in één modus. De plaatsbepaler kiest automatisch de beste
bandbreedte. U kunt meerdere leidingen (max. 3) zien op een scherm
(zie scherm in Omniseek-modus hieronder).

Kenmerken
• Gewicht: 1,8 kg.
• Voeding: 4 C-batterijen.
• Standaardfrequenties: 

Sonde: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
Opsporen van actieve leiding: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz and 33 kHz
Opsporen van passieve AC-leiding: Voeding - 50 / 60 Hz; 

Radio - 4 - 15 kHz en 15 - 36 kHz.

U kunt iedere gewenste frequentie tot 93kHz programmeren!

Scherm in Omniseek-modus: Zie meerdere leidingen (schermafbeelding

toont drie verschillende leidingen) , , 

Grafisch display:
Op het SR-60 grafische display ziet u de leiding die u traceert in
”vogelperspectief”.
Het getal stijgt naarmate u het doel nadert.
De lijn op het scherm maakt een bocht wanneer de leiding een bocht maakt. 
Een pijl op het scherm geeft aan of u naar links of naar rechts moet gaan.

BeschrijvingCat. 
nr.


