
TK
   
SERIES 
  

SYSTEM  

NAPROWADZANIA  HDD   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KLUCZOWE CECHY   
 

W miejscu prowadzenia robót występuje 
zawsze wiele zakłóceń pochodzących 
z różnych źródeł, takich jak metalowe 
ogrodzenia, sygnały radiowe, media 
naziemne i podziemne, pobliskie budynki 
itp. Oferowany przez firmę Subsite

®
 

system naprowadzania Serii TK 
wykorzystywany podczas poziomych 
wierceń kierunkowych pozwala 
odizolować zakłócenia i wykonywać 
odwierty z bezkonkurencyjną pewnością. 
Jest to możliwe dzięki funkcjom takim jak 
dwie metody lokalizacji (sprawdzanie 
wartości szczytowej i zerowych), oraz 
współpracy z nadajnikiem pracującym 
w czterech częstotliwościach. 
Przy optymalnej konfiguracji nadajnika 
(częstotliwość 29 kHz i mocy X) możliwy 
jest pomiar do głębokości 33,  5 m. 

:: 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. 

:: Ergonomiczna pionowa 
konstrukcja eliminuje 
schylanie się w celu odczytu 
danych m.in. głębokości. 

:: TSR Mobile – jest to oprogramowanie, 

które pozwala na odwzorowanie 
trajektorii przewiertu. Zapisane dane 
można pobrać z odbiornika lub monitora. 

  

:: ”Bore-patch” to funkcja do pomiaru 

interferencji na torze przewiertu, 
    po analizie wyniku rekomenduje, która 

z częstotliwości jest najmniej podatna 
na zakłócenia.  

:: Komfortowy czteroprzyciskowy panel 

jest intuicyjny i prosty w użytkowaniu; 

ekran o wysokim kontraście. 

:: Odbiór do czterech częstotliwości 
z nadajnika  (sondy) w celu zapobieżenia 

zakłóceniom sygnału (  odbiornikiem TKQ). 

:: Namierzanie do głębokości 33,  5 m przy 

użyciu standardowej sondy (15" i 17") 
    to więcej niż oferuje jakikolwiek system. 

Duży zakres łączności do ok. 610 m 
pomiędzy urządzeniem namierzającym 

     a monitorem na stanowisku operatora 
wiertnicy, przyczynia się do zwiększenia 
wydajności wykonywania przewiertów. 



TK SERIES SYSTEM HDD    NAMIERZANIA SPECYFIKACJA

TK SERIES 
SYSTEM
Odbiorniki

 HDD NAMIERZANIA 
 zapewniają TK  iSeri

esz roki  głębokośći pomiaru zakres 
– większy niż 

 m 33.5aż do
-

  
  inny jakikolwiek 

.

 NAMIERZANIA  ODBIORNIK -TRACKER

Wymiary 13 x 7 x 30 in. (330 x 178 x 762 mm)

arężCi bateriami) ( z 9 lbs (4.1 kg)

Temperatura  pracy - 4  to 60°C) do  20 (-140°F

ńStopie  ochrony IP65

asilanieZ   C-Cell cznealkali lub  NiMH akumulatorki 

Czas  bateriach na pracy 10 - 12 godzin   
Ekran  CDL Grafika ciśroadzielczo   wysokiej  w  

cieśWyj  audio nikśołG

gęasiZ  monitorem z radiowy 2000 ft (610 m)

śćIlo  radiowych włókana   14-4

Precyzja  pomiaru +/-  zakresytestowane  ponad 5% 

Zasięg  Głębokość / ≥ 33.5  m zależy(  nadajnika mocy od )

TK TRACKER

Odbierana  śćstotliwoęcz 29 kHz

śćbokołęG  B mocnadajnik  ≥ 40 ft (12.2 m) 

śćbokołęG  H mocnadajnik  ≥ 70 ft (21.3 m)

śćbokołęG  X mocnadajnik  ≥ 75 ft (22.8 m)

TKd TRACKER

Odbierane  ciśstotliwoęcz 12 lub  29 kHz

śćbokołęG  B moc nadajnik ≥ 60 ft (18.3 m) 

śćbokołęG  H moc nadajnik ≥ 110 ft (33.5 m)

śćbokołęG  X moc nadajnik ≥ 115 ft (35 m)

TKq TRACKER

Odbierane  ciśstotliwoęcz 1.5, 12, 20 lub  29 kHz

śćbokołęG  B moc nadajnik w/ 12, 20, 29 kHz; ≥ 70 ft (21.3 m) 

śćbokołęG  H moc nadajnik w/ 1.5 kHz; ≥ 70 ft (21.3 m)

śćbokołęG  H moc nadajnik w/ 12, 20, 29 kHz; ≥ 110 ft (33.5 m)

śćbokołęG  X moc nadajnik w/ 12, 20, 29 kHz; ≥ 115 ft (35 m)

DISPLA  WIERTNICYNA  MONITOR -Y

Temperatura  pracy - 4  to 60°C) do  20 (-40°F

ńStopie  ochrony IP65

asilanieZ   12  wiertnicy instalacji z V 
Ekran  CDL Grafika  ciśroadzielczowysokiej w  

gęasiZ  odbiornikiem z radiowy 2000 ft (610 m)

śćIlo  radiowych włókana   14-4

TDR MONITOR  MAGNETYCZNYM UCHWYCIE NAMONTAŻU  DO 
Wymiary 6 x 6 x 6 in. (152.4 x 152.4 x 152.4 mm)

TD MONITOR  PULPICIE  WMONTAŻU DO  
Wymiary 7 x 7 x 6.5 in. (177.8 x 177.8 x 165.1 mm)

Specyfikacja
dzeniaąUrz   .opcjonalnej konfiguracji wybranej wgąs   ostarczaned 

 powiadomienia. bez zmianie ulec eżmo i lnaóog jest 

© 2015 The Charles Machine Works, Inc.  o.o. z Sp. Polsce w Maskiner  JLPL.v.09.2016                                                                A Charles Machine Works Company

11

10:14AM
29k

69°F

3' 2"
7

7 :30
20.0%

1' 11"

6' 3"

ćWier" iornikabdOkranE    "Do 

0

11:59AM
TX 29k

21°C

2:30

1.3%

ajaczLokali
 iornikabdO kranE

 hycweroZ ówPunkt Strefy
 I  zSzc ytowy Punkt 

 Zerowych Punktów 

76

10:28AM

12

1.0%
9' 10"29k

69°F

3

Pomiar
Ekran  Odbiornika 

 Nadajnikiem Nad 

11:12AM
29k

69°F

7

6' 3"

3' 2"

1' 11"

7 :30

20.0%

Wier" onitoraM  kranE  " Doć 




