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EML 100

Marker-Mate EML 100, Omni Marker™ 
a Uni Marker™ = komplexné riešenie 
pre označenie trás nemetalických 
inžinierskych sietí, strategických 
miest na kovových sieťach a následnú 
lokalizáciu týchto označených miest.

Trasovanie
inžinierskych

sietí

LOKÁTOR MARKEROV
deteguje až sedem rôznych 
typov markerov

MARKER-MATE™



Radeton SK s.r.o.
Rovná 2, 971 01 Prievidza
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LOKÁTOR MARKEROV

SÚVISIACE PRODUKTY

EML 100 slúži na vyhľadanie všetkých typov markerov 
určených pre energetiku, vodárenstvo, kanalizácie, telefón, 
plyn, káblovú televíziu a úžitkovú vodu alebo univerzálne 
použitie. A to vrátane nami dodávaných modelov Omni a Uni.

EML 100 DISPONUJE DVOMA REŽIMAMI VYHĽADÁVANIA:
• Základný režim – nastavenie pre vyhľadanie len jedného konkrétneho typu.
• Skenovací režim – lokátor vyhľadáva všetky typy súčasne a na displeji online 

zobrazuje, ktorý typ bol práve detegovaný. 

Je úplne zrejmé, že skenovací režim môže výrazne skrátiť čas strávený 
lokalizovaním trás podzemných inžinierskych sietí. EML 100 je navyše cenovo 
veľmi zaujímavý lokátor. Napriek tomu ide o prepracovaný a výkonný lokátor, 
ktorý je určený pre plne profesionálne nasadenie v teréne a to za všetkých 
poveternostných podmienok.

• Režim skenovania vykonáva detekciu 
všetkých typov markerov naraz

• Hĺbka lokalizácie minimálne do 1,6 metra
• Užívateľské nastavenie v menu
• Presný digitálny procesor signálu
• Veľký, ľahko čitateľný displej
• Stĺpcový graf, číselná a zvuková 

indikácia sily signálu
• Nastaviteľná hlasitosť reproduktora
• Konektor pre slúchadlá
• Indikátor stavu batérie
• Upozornenie na vybité batérie
• Nastaviteľná funkcia pre dlhšie 

nepoužívanie predlžuje životnosť 
batérie (možno vypnúť)

• Robustná konštrukcia
• Odolný voči poveternostným vplyvom

OMNI MARKERY
Elektronický prvok pre označenie trás nemetalických sietí a strategických miest aj na kovových 
sieťach. Omni marker je najobľúbenejší typ pre svoju guľovú konštrukciu, s ktorou nie je nutné 
dbať na orientáciu pri umiestňovaní na sieť. Má tri obrovské výhody: nízku hmotnosť (neobsahuje 
žiadnu tekutinu), tri navzájom kolmé obvody produkujúce výrazne širšie pole pre lokalizáciu a veľmi 
zaujímavú cenu. Hĺbka lokalizácie min. 1,5 m.

UNI MARKERY
Alternatívna a lacnejšia varianta než Omni markery. Hĺbka lokalizácie je síce rovnaká, ale pri 
vkladaní do zeme na sieť je nutné dbať na orientáciu. A to tak, že Uni marker sa musí na sieť 

zafixovať v polohe, aby bol po zakopaní stále vodorovne so zemským povrchom.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Napájanie Dvanásť alkalických batérií AA

Životnosť Bežne 20 hodín

Životné prostredie Prevádzková teplota -20 °C až 50 °C

Skladovacia teplota -40 °C až 70 °C

Odolný voči poveternostným vplyvom

Rozmery 78 × 20 × 33 cm (dĺžka × šírka × výška)

Hmotnosť 2 kg s batériami

REŽIM SKENOVANIE
Automaticky určí a zobrazí typ 

nájdeného markeru (energetika, 
voda, kanalizácia, telefón, plyn, CATV, 

úžitková voda/univerzálna)




