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Technical Specification 
 مشخصات فنی 

 تکنولوژی  EM (Electromagnetic Line Tracer)الکترومغناطیس 

 مد عملکرد  5

 Direct Modeمد اتصال مستقیم 

 Induction Modeمد القایی 

 Clampمد کلمپ 

 Sond Modeمد سوند 

 Compass 180°مد جهت یابی لحظه ای  

 مدهای عملکرد

 فرکانس عملکرد  6

8 kHz – 27 kHz – 83 kHz 

 Mix (8+27+83 kHz)امکان تزریق همزمان چندین فرکانس  

  Power Mode 50 Hz – 60 Hzمسیریابی بدون نیاز به فرستنده 

 Radio Mode 15~25 kHzمسیریابی بدون نیاز به فرستنده 

 فرکانس های عملکرد  

 Activeفرکانس های مد اکتیو 

 

 Passiveفرکانس های مد پسیو 

 

  Direct Mode 3 Wattمد اتصال مستقیم 

           Induction Mode 0.5 Wattمد القایی 

 Levels selectable 8سطح   8قابل تنظیم در 

 توان فرستنده  

 to 999 mA 000محدوده اندازه گیری جریان تزریقی 

Loop Check: Impedance 1-10 Ω - FRQ: 512 Hz 

 °180 - °179-قابلیت اندازه گیری اختالف فاز سیگنال رفت و برگشت

 قابلیت اندازه گیری جریان تزریقی

 فرستنده

Depth Measuring + Current Measuring 

   100 – 000اندازه گیری جریان داخل خط 

 جهت تشخیص خط اصلی از دیگر خطوط متقاطع و مجاور در محیط های شلوغ 

 قابلیت اندازه گیری جریان خط 

 گیرنده

 Pull-Up , Traverseسیستم جداگانه اندازه گیری عمق  2

 m 5 – 0اندازه گیری عمق  Pull-Upروش 

 m 2 – 0اندازه گیری عمق  Traverseروش 

 سیستم اندازه گیری عمق 

 متر  2% تا عمق  5دقت تعیین عمق حداکثر خطا 

 متر  5% تا عمق  10دقت تعیین عمق حداکثر خطا 

 مت   2تا عمق    ±  Cm 2.5دقت مکان یابی
 مت   5تا عمق     ±  Cm 5دقت مکان یابی

 اندازه گیری عمق دقت 

 

 کابل دقت تعیین محل دقیق لوله یا 

 

و با استتتتهاده از    LT-8800 Utility Path Loggerفرستتتتنده دستتتتگاه از طریق اپلیکیشتتتن  
 .قابلیت مونیتورینگ و کنترل دارد GSM (Global System for Mobile)تکنولوژی 

 .قابل کنترل می باشد از راه دورو خاموش کردن فرستنده فرکانس عملکرد  ،توان فرستنده
 

 کشور( اپراتورهای تلهن همراهبدون محدودیت فاصله )مناطق تحت پوشش آنتن های 

Remote Control 

 ریموت کنترل فرستنده

 
 رنج عملکرد ریموت کنترل 

LT-8800 Smart Pipe & Cable Locator 
هوشمند  یاب  کابل  یاب  لوله  دستگاه  فنی   مشخصات 

 

 ساخت ایران LT-8800قابلیت های منحصربهرد و خاص دستگاه 
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Technical Specification 
 مشخصات فنی 

 ویبریشن دسته گیرنده جهت اطالع از حضور لوله )قابل خاموش کردن(

 هنگام عبور دستگاه از روی مرکز لوله )حداکثر سیگنال(  LEDنشانگر 

 سیستم مدیریت باتری و تغذیه دستگاه ، خاموشی اتوماتیک در صورت عدم استهاده

 آالرم ها و کنترل ها

 مجهز به بلوتوث داخلی جهت انتقال اطالعات اندازه گیری به اپلیکیشن اندروید تخصصی

Bluetooth Ver.2.1 Class2 SPP Profile 

Bluetooth 

 بلوتوث 

دستتگاه مجهز به اپلیکیشتن تخصتصتی ثبت مستیر تاستیستات زیرستطحی اندروید می باشتد  

Utility Path Logger Professional Android APP 

Smart Path Generation Application 

 مجهز به زبان فارسی ، انگلیسی

 تعیین مسیرلوله یا کابل آشکارشده

 ثبت عمق هدف

 ... ( Capتعریف موقعیت نقطه ) مسیر خط ، خم لوله ، سه راهی ، 

 Google Mapنمایش لحظه ای بر روی نقشه های 

استتهاده در نرم افزارهای  با قابلیت   CSV , KMLدر قالب های تهیه گزارش از عملکرد  

Excel , AutoCAD  و نرم افزارهایGIS   تحت پشتیبانیGoogle 

 در محل پروژه  عملکرد گزارشبه اشتراک گذاری قابلیت 

 امکان اضافه کردن توضیحات و عکس از محل پروژه

 امکان نمایش وضعیت فرستنده و کنترل فرستنده از راه دور )بدون محدودیت فاصله(

 اپلیکیشن تخصصی مسیریابی 

Utility Path Logger 

 Graphic LCD with Backlightنمایشگر گرافیکی با امکان دید در شب 
  مجهز به زبان فارسی و انگلیسی ) قابل انتخاب (

 

 Character LCDنمایشگر کاراکتری 

 نمایشگر گیرنده

 
 

 نمایشگر فرستنده 

 می باشد. ) قابل انتخاب توسط کاربر(  بصورت همزمانگیرنده مجهز به دو نوع باتری 

 باتری آلکاالین قابل تعویض و باتری پک لیتویم آیون قابل شارژ داخلی  

3 x 3.7 V 3500mAh Li-ion Rechargeable Battery Pack  

6 x 1.5 V Alkaline Battery  
 

 فرستنده مجهز به باتری قابل شارژ می باشد.

3 x 3.7 V 7000mAh Li-ion Rechargeable Battery Pack 

 باتری گیرنده 

 

 

 
 

 باتری فرستنده 

ل های جریان و ولتاژ شارژر رسی    ع   مجهز به قطع اتوماتیک پس از شارژ کامل و کنت 
Fast Li-ion Battery Pack Charger 

 شارژر

-10° ~ +55° C      /-35° ~ +70° C  دمای عملکرد و دمای نگهداری 

 گارنتی و خدمات پس از فروش  سال خدمات پس از فروش 10سال گارانتی  /    3

 ساخت ایران تولید شده در شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز 

LT-8800 Smart Pipe & Cable Locator 
هوشمند  یاب  کابل  یاب  لوله  دستگاه  فنی   مشخصات 

 

 ساخت ایران LT-8800قابلیت های منحصربهرد و خاص دستگاه 


