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 Serii TK RECON 

cechuje się dwiema metodami namierzania: 

Walkover - " obchó "d  i DrillT " o™ - wierć "do  

oraz pomiarem  głębokości do 33,5 m. 

Wprowadzono również dodatkowe 

udogodnienia takie jak: zwiększony wybór 

baterii czy udoskonalone działanie 

odbiornika (większa odporność na 

zakłócenia w terenie i szybszy przesył 

danych do monitora na wiertnicy), które 

umożliwiają podniesienie wydajności pracy. 

   
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 

  
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Możliwość wyboru baterii Li-Ion, NiMH oraz 

łatwo dostępnych baterii alkalicznych “C” 

pozwala na dokonanie odpowiedniego wyboru 

w zależności od panujących warunków 

zewnętrznych. 

 • Baterie Litowo-jonowe, do wielokrotnego 

ładowania, mają dwukrotnie dłuższą 

żywotność niż baterie alkaliczne. 

 • Baterie ‘’C” o dużej pojemności oferują 

niezawodność i komfort podczas pracy. 

:: Odbiornik o zwiększonej odporności 

na zakłócenia  oferuje szybsze przesyłanie 

informacji, co znacznie podnosi wydajność 

pracy. 

:: Głośnik cechuje się dobrą jakością dźwięku 

nawet na obszarze o dużym poziomie 

hałasu, umożliwia użycie dodatkowej 

metody lokalizacji za pomocą wartości 

cyfrowej lub wysokości dźwięku. 

 

:: Łatwe namierzanie aż do głębokości 

 33,5 m, przy użyciu standardowej 

wielkości sondy (15’’ i 17’’) to więcej,   
niż   oferuje jakikolwiek inny system. 

Duży zasięg do 2.000 stóp (610 m) 

między odbiornikiem  �� namierzającym

a monitorem operatora wiertnicy 

zwiększa efektywność pracy. 

:: Komunikacja z odbiornikiem i monitorem 

przez Bluetooth®, umożliwia aktualizację 

oprogramowania TK i TD oraz pobierania 

informacji o przewiercie do mobilnego 

programu TSR za pomocą urządzeń 

przenośnych z systemem Android lub IOS 

(iPhone® / iPad®). 

 

 
:: Zintegrowany kompas pozwala użytkownikowi 

ustalić pozycję odbiornika względem północy 

magnetycznej i głowicy wiercącej (nadajnika), 

co umożliwia szybszą orientację w ustaleniu 

kierunku przewiertu. 

 
:: Dwie metody lokalizacji umożliwiają wybór 

optymalnej do namierzania, podczas gdy 

druga weryfikuje pierwszą. 

 • Metoda „Walkover” (obchód) umożliwia 

operatorowi zlokalizowanie położenia głowicy 

metodą namierzania sygnału szczytowego           

i sygnałów zerowych. 

 • Metoda DrillTo™ (wierć do), umożliwia 

operatorowi w czasie rzeczywistym korekty 

kierunku podczas wiercenia oraz uniknięcie 

ewentualnych przeszkód.  

 
:: TSR Mobile – oprogramowanie do 

odwzorowania trajektorii przewiertu. Funkcja 

Analizator interferencji na trasie przewiertu 

sugeruje, które częstotliwości będą mniej 

podatne na zakłócenia. 

 

KLUCZOWE CECHY 



TK ECONR  SYSTEM SERIES   DD   H NAMIERZANIA YSPEC KACJAFI

TK RECON™ SERIES 
SYSTEM
To

 HDD NAMIERZANIA 

na

 polskim. języku w menu
 panel, przyciskowy cztero
 intuicyjny interferencje, 

 odporny warunkach, trudnych
 w system sprawdzony 

 TRACKER NAMIERZANIA  - ODBIORNIK
Wymiary 13 x 7 x 30 in. (330 x 178 x 762 mm)
Ciężar z(  bateriami ) 9 lbs (4.1 kg)
Temperatura  pracy  4- do  140°F  20(-    do   60°C)
Stopień  ochrony IP65

Zasilanie  akumulator lub  batrie- 
4 C-Cell  szt. cznealkali
NiMH

 lub 
 akumulator  dedykowany 1 lub 

akumulatorki 

Inspired Energy NB2038 -Li  Ion

Czas  bateriach na pracy 10  16- godzin  
 LCDEkran Grafika  ciśroadzielczo wysokiej  w

Wyjście  audio Głośnik
gęasiZ   monitorem z radiowy Do 2000  ft (610 m)

łówIlość ana  radiowych k 8

Precyzja  pomiaru +/- 5% ponad  zakresy testowane 
TK RECON1™

Odbierana  częstotliwość 29 kHz
Głębokość  B moc nadajnik  (max) 45 - 50 ft (13.7 - 15.2 m) 
Głębokość  H moc nadajnik (max) 50 - 60 ft (15.2 - 18.3 m)

Głębokość  X moc nadajnik (max) 65 - 70 ft (19.8 - 21.3 m)
TK RECON2™

Odbierane  częstotliwości 12 lub  29 kHz
Głębokość  B moc nadajnik (max) 50 - 80 ft (15.2 - 24.3 m) 
Głębokość  H moc nadajnik (max) 60 - 95 ft (18.3 - 28.9 m)

Głębokość  X moc nadajnik (max) 70 - 120 ft (21.3 - 36.5 m)
TK RECON4™

Odbierane  częstotliwości 1.5, 12, 20 lub  29 kHz
Głębokość  B moc nadajnik (max) 15 - 80 ft (4.7 - 24.3 m) 
Głębokość  H moc nadajnik (max) 35 - 95 ft (10.7 - 28.9 m)
Głębokość  X moc nadajnik (max) 40 - 120 ft (12.2 - 36.5 m)

1 nadajników dla  
 

odbiornikówposzczególnych
częstotliwości ustawień maksymalnych i  podstawie na podano  głębokości,Dane pomiaru malnychmini

5T, 17T i  .          19T

 

 
Specyfikacja  .opcjonalnej konfiguracji wybranej wgsą  d ostarczanerządzeniaU powiadomienia. bez zmianie ulec może i ogólna jest 

DISPLAY  WIERTNICY NA  - MONITOR
Temperatura  pracy  4- do  (- 60°C) do  20 140°F

ńStopie  ochrony IP65
asilanieZ  12  wiertnicy instalacji z V 

 LCDEkran  Grafika  roadzielczościwysokiej  
Zasięg  odbiornikiem z radiowy Do 2000  ft (610 m)

Ilość  radiowych kanałów 8
TDR RECON
 

 MONITOR  MAGNETYCZNYM UCHWYCIE NA  NTAŻUMODO 
Wymiary 6 x 6 x 6 in. (152.4 x 152.4 x 152.4 mm)

TD RECON  PULPICIEW DOMONITOR   MONTAŻU   

Wymiary 7 x 7 x 6.5 in. (177.8 x 177.8 x 165.1 mm)
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