
System lokalizacji DigiTrak®  Mark V jest najnowsz¹ 
wersj¹ lokalizatorów serii DigiTrak® Mark pracuj¹c¹ na 
dwóch czêstotliwoœciach lokalizacji przewiertu. Mark V 
zaprojektowano tak, aby by³ niewra¿liwy na zak³ócenia 
zarówno aktywne jak i pasywne. Zak³ócenia pasywne, 
powodowane np. przez prêty zbrojeniowe, zosta³y praktycznie 
wyeliminowane dziêki zastosowaniu nowej, drugiej, bardzo 
niskiej czêstotliwoœci. Nowoczesne uk³ady mikroprocesorowe 
lokalizatora znacznie redukuj¹ wp³yw zak³óceñ aktywnych 
wywo³ywanych przez linie elektroenergetyczne oraz sieci 
sygnalizacji drogowej. Zapewniaj¹ one jednoczeœnie 
zwiêkszon¹ szybkoœæ aktualizacji danych otrzymywanych z 
sondy.

Czêstotliwoœæ pracy sondy mo¿na zmieniaæ na powierzchni, 
przed rozpoczêciem wiercenia lub w jego trakcie.

Wszystkie systemy Mark III mo¿na zaktualizowaæ do 
najnowszej wersji Mark V.

Dziêki du¿emu i czytelnemu wyœwietlaczowi lokalizator 
DigiTrak® Mark V znacznie u³atwia proces lokalizacji 
przewiertu. Wyœwietlacz ten pokazuje jak nale¿y przemieszczaæ 
lokalizator, aby odnaleŸæ punkty lokalizacji, pozycjê nad sond¹ 
lub bezpoœrednio obok niej, a tak¿e przewidywan¹ g³êbokoœæ 
przed g³owic¹ pilotow¹. „Kosz” na wyœwietlaczu symbolizuje 
lokalizator DigiTrak®. W miarê zbli¿ania siê operatora w 
kierunku jednego z punktów lokalizacji, na ekranie pojawia 
siê symbol “pi³ki”  (oznaczaj¹cy punkt lokalizacyjny). Gdy 
operator przejdzie bezpoœrednio nad punktem lokalizacji, 
“pi³ka” znajdzie siê w “koszu”. Jest to bardzo prosta technika 
lokalizacji tzw. “pi³ka i kosz” (target-in-the-box®). Obrót 

 Praca z wykorzystaniem dwóch czêstotliwoœci 
zapewnia optymaln¹ precyzjê lokalizacji oraz 
pomiaru g³êbokoœci w miejscach o du¿ych 
interferencjach

 Najni¿sza spotykana czêstotliwoœæ lokalizacji 
eliminuje zak³ócenia przy przechodzeniu przez 
prêty zbrojeniowe

 Zaawansowane uk³ady mikroprocesorowe 
zapewniaj¹ wiêksz¹ szybkoœæ aktualizacji danych  
o pochyleniu i obrocie g³owicy pilotowej

 Obs³uga lokalizatora w oparciu o system menu
 System dostêpny jako upgrade do lokalizatorów  

i zdalnych monitorów Mark III 

lokalizatora o 90 stopni nad punktem lokalizacji umo¿liwi 
dok³adne wskazanie bocznego po³o¿enia punktu lokalizacji. 
Przy podchodzeniu do g³owicy pilotowej, na wyœwietlaczu 
pojawia siê linia. Gdy linia ta przesunie siê do “kosza” 
oznacza to, ¿e lokalizator znajduje siê dok³adnie nad sond¹. 
Liniê tê mo¿na równie¿ wykorzystywaæ do lokalizacji poza 
torem wiercenia. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy 
dostêp do miejsca znajduj¹cego siê bezpoœrednio nad g³owic¹ 
jest utrudniony.

Wszystkie wysy³ane przez sondê informacje, w tym dane o 
mocy sygna³u, g³êbokoœci g³owicy pilotowej oraz odleg³oœci 
ultradŸwiêkowej (wysokoœci samego lokalizatora nad 
powierzchni¹ gruntu) wyœwietlane s¹ na ekranie. W przednim 
punkcie lokalizacji podawana jest tak¿e wartoœæ g³êbokoœci 
przewidywanej ( look-
ahead®).

I n n e  f u n k c j e 
loka l i za tora  Mark 
V  u m o ¿ l i w i a j ¹ 
wyœwietlanie pomiarów 
w  j e d n o s t k a c h 
m e t r y c z n y c h  l u b 
angielskich. Pomiar 
k¹ta pochylenia g³owicy 
mo¿e byæ podawany 
w  p rocen tach  l ub 
stopniach.
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Funkcje
 Dwie czêstotliwoœci pracy lokalizatora i sondy.
 Skuteczna eliminacja interferencji.
 Lokalizacja metod¹ look-ahead® zapewnia odczyt danych 

o po³o¿eniu, g³êbokoœci, pochyleniu oraz obrocie sondy 
oraz wskazuje stan na³adowania baterii i temperaturê 
pracy sondy.

 Technika lokalizacji “pi³ka i kosz” (target-in-the-box®).
 £atwa i prosta technika lokalizacji, która prowadzai 

operatora do miejsca po³o¿enia sondy lub przedniego i 
tylnego punktu lokalizacji.

 Udoskonalone funkcje lokalizacyjne powsta³y na bazie 
precyzyjnych badañ praktycznych.

 £agodne zmiany zakresów sygna³u s¹ niezauwa¿alne dla 
operatora.

 Wyœwietlacz pokazuje ruch lokalizatora w czasie 
rzeczywistym, umo¿liwiaj¹c prowadzenie lokalizacji 
podczas procesu wiercenia.

 Opatentowana procedura kalibracji zapewnia doskona³¹ 
precyzjê wskazañ oraz mo¿liwoœæ dokonywania 
rekalibracji podczas wiercenia.

 Mo¿liwoœæ zdalnego sterowania w prawo i w lewo.

Dane techniczne
Seria modelu ............................................................. DRRV
Czêstotliwoœæ pracy .........................................1,5 / 33 kHz
Zród³o zasilania ...................Akumulator NiCad DigiTrak® 
¯ywotnoœæ akumulatora ................................ Oko³o 8–12 h
£adowarka  .........................12/28 V DC lub 110/220 V AC 
G³êbokoœæ - zasiêg ................................................... 12,2 m
Wyœwietlanie g³êbokoœci .................W czasie rzeczywistym
Funkcje ........................... Uruchamiane przy pomocy menu
Wyœwietlacz ............................................Ciek³okrystaliczny
Wyjœcie audio ........................................................Brzêczyk
Zasiêg pracy .............................................................. 610 m
Zakres temperatur pracy ....................... Od -20°C do 60°C 
Szybkoœæ aktualizacji danych
 obrót .............................................. 12 razy na sekundê
 pochylenie ........................................... Raz na sekundê
Dok³adnoœæ ............................................Bezwzglêdna ±5% 
Wysokoœæ ................................................................ 27,9 cm
Szerokoœæ ................................................................ 12,7 cm
D³ugoœæ .................................................................. 34,3 cm
Ciê¿ar (z bateriami) .................................................. 3,9 kg

Zdalny monitor DigiTrak® Mark V to najnowsza 
wersja monitorów serii Mark. Jest on wyposa¿ony w du¿y i 
czytelny wyœwietlacz graficzny umo¿liwiaj¹cy szybk¹ i ³atw¹ 
interpretacjê danych dotycz¹cych wiercenia. Zdalny monitor 
dostarcza operatorowi wiertnicy wszystkie potrzebne dane z 
lokalizatora Mark V. Informacje wyœwietlane na monitorze 
obejmuj¹ g³êbokoœæ, pochylenie, obrót oraz temperaturê 
sondy, czêstotliwoœæ robocz¹ oraz stan na³adowania 
akumulatora.

Zdalny monitor pokazuje równie¿ operatorowi wiertnicy, 
kiedy lokalizator znajduje siê nad g³owic¹ pilotow¹ lub w 
jednym z punktów lokalizacji.

Monitor posiada cztery kana³y pracy co oznacza, ¿e 
w pobli¿u siebie pracowaæ mo¿e na raz kilka systemów 
lokalizacji. Wyœwietlacz wyposa¿ony jest równie¿ w podzia³kê 
centruj¹c¹ umo¿liwiaj¹c¹ œledzenie wiercenia podczas 
zdalnego sterowania w prawo i w lewo.

Monitor zasilany jest przy pomocy takiego samego 
akumulatora jaki u¿ywany jest do lokalizatora DigiTrak® 
Mark V. 

Dane techniczne
Seria modelu ...............................................................DDV
Czêstotliwoœæ pracy ........................................ 1,5 / 33 kHz
Zród³o zasilania ...................Akumulator NiCad DigiTrak®

¯ywotnoœæ akumulatora ................................ Oko³o 8–12 h
£adowarka ..........................12/28 V DC lub 110/220 V AC
W³¹czanie i wy³¹czanie ..........................................Przycisk
Wyœwietlacz ............................................Ciek³okrystaliczny
Zasiêg pracy .............................................................. 610 m
Kana³y telemetrii  .................................................. 4 kana³y
Obs³uga kana³ów .......................................................Menu 
Zakres temperatur pracy ....................... Od -20°C do 60°C 
Wysokoœæ .................................................................11,7 cm
Szerokoœæ .................................................................. 8,9 cm
D³ugoœæ .................................................................. 25,4 cm
Ciê¿ar (z bateriami) .................................................. 1,8 kg

Lokalizator DigiTrak 

® Mark V

Zdalny Monitor DigiTrak 

® Mark V
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