
Voordelen:
 Exacte plaatsbepaling door gecombineerde “piek + nul” ontvangst 
 Exacte identifi catie door Signaal-Select; signaalrichting-aanduiding 
in zowel lage-, midden- en hoge frequenties

 Kompas-aanduiding voor ligging en verloop van de geleider
 Interferentie-aanduiding voor informatie over de aanwezige verstorin-
gen van het signaalveld

 Werkt op hoogvermogen accu’s plus standaard batterijen
 Automatische ontvangst-afregeling 
 Duidelijke kleuren display met alleen de nodige informatie in het LCD-
scherm

 Diepte (cm) en signaalsterkte (mAmp) d.m.v. één knopdruk

Multi-frequentie 
   opspoorsysteem
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Multi-frequentie  
   opspoorsysteem

De bekangrijkste kenmerken van de i5000 
Ontvanger in één overzicht: 

	 Diverse	actieve	frequenties	van	491	Hz	tot	82	kHz,	
geschikt	voor	alle	detectie-werkzaamheden.	En	
passieve	frequenties	voor	Stroom,	Radio	en	Kathodi-
sche-beschermings-signalen.

	 Identificatie	van	de	juiste	kabel	of	leiding	met	“Signaal-
Select”	en	met	“Distortion-Alert”	en	met	“Signaal-
sterkte-meting”	(mAmp)

	 “Kompas-aanduiding”	voor	de	juiste	ligging	en	verloop	
van	de	geleider,	om	snel	de	juiste	geleider	op	te	sporen.

	 Automatische	signaal-ontvangst-afregeling	(omschakel-
baar	in	auto	/	handbediening)

	 Kleuren	display	met	achtergrondverlichting

	 Bluetooth	verbinding,	voor	o.a.	uitlezen	van	gegevens	of	
software	update

	 Oplaadbare	Li-Ion	accu	voor	30	werkuur,	plus	batterij-
houder	voor	standaard	batterijen

	 Automatische	accessoire	herkenning

	 Lichtgewicht	en	ergonomisch

	 Beschermklasse	IP54

Met	de	i5000	heeft	u	het	meest	moderste	en	geavanceerste	
detectiesysteem	om	uw	eigen	of	specifieke	kabels	en	leidingen	
op	te	sporen,	te	selecteren,	te	volgen,	te	identificeren,	de	
plaats	en	diepte	te	meten	en	beschadigingen	hieraan	op	te	
sporen.	

Specifieke kenmerken van de i5000 ontvanger

De	multi-frequentie	ontvanger	van	het	i5000	detectie-systeem	
verschaft	de	gebruiker	ten	eerste	de	excacte	plaats	en	positie	
van	de	geleider,	maar	ook	alle	andere	informatie	die	nodg	is	
om	de	juiste	kabel	of	leiding	goed	te	kunnen	detecteren	en	te	
bepalen.	Het	opsporen	en	volgen	in	een	omgeving	met	
meerdere	kabels	en	leidingen,	of	met	verstoringen	van	het	
signaalveld,	wordt	hierdoor	een	stuk	nauwkeuriger	en	betrouw-
baarder.	

De	i5000	verschaft	de	gebruiker	de	beste	meetgegevens	
zodat	deze	een	heel	nauwkeurig	meetresultaat	krijgt	van	de	ka-
bel	of	leiding	die	hij	moet	opsporen	en	detecteren.	Hierdoor	
worden	inschattingsfouten	verminderd	en	de	exacte	meetre-
sultaten	bij	het	opsporen	verhoogd.

Één	van	de	identificatiemogelijkheden	is		
o.a.	de	“Signaal	Select”	weergave,	waarbij	
d.m.v.	een	plus-	of	min-	teken	een	duide-
lijke	identificatie	van	de	juiste	kabel	of	

leiding	weergeven	wordt,	dit	is	zowel	in	lage-,	midden-	en	
hoge-frequenties	mogelijk.

Een	tweede	hulpmiddel	is	de	“Interferentie-
aanduiding”,	waarmee	de	mate	van	
veldverstoring	van	het	ontvangen	signaal	
gemeten	wordt,	zodat	de	gebruiker	precies	

weet	wat	hij	meet!	Hoe	minder	rood	de	wijzer	aangeeft,	hoe	
beter	het	ontvangen	signaalveld	is.	Ook	wordt	d.m.v.	de	

“Kompas-aanduiding”	de	juiste	ligging	en	verloop	van	de	kabel	
of	leiding	aangegeven,	zodat	de	gebruiker	precies	weet	hoe	en	
waarheen	hij	zich	moet	bewegen	om	exact	boven	de	geleider	
te	komen,	om	deze	goed	te	kunnen	detecteren.

Gekozen	frequentie

L	/	R		
richtingspijlen

Ontvangst-
gevoeligheid-
afregeling;		
auto	/	handmatig

Kompas-aanduiding	en	
interferentie-aanduiding

Batterijstatus

„Signaal	Select”

Signaalont-
vangst-sterkte

“Nul”	signal

Functie	toetsen Keuze	functie	toets

Bluetooth®	ist	eingetragenes	Warenzeichen	der	Bluetooth	SIG	Inc.



i5000
Specifi eke kenmerken van de i5000 zender

De	zender	van	het	i5000	systeem	genereert	de	actieve	
opspoorfrequenties	die	de	ontvanger	gebruikt	om	de	juiste	
geleider	te	kunnen	detecteren	en	selecteren.	Zowel	de	kabel-	
en	leiding-identifi	catie	met	“Signaal-Select”	en	“Signaalsterkte-
meting”,	maar	ook	de	waarschuwing	voor	verstoring	van	het	
signaalveld,	geschiedt	specifi	ek	met	de	i5000	zender.

Met	de	i5000	zender	kan,	via	de	multimeterfuncties,	de	
impedantie	van	de	geleider	gemeten	worden	(Weerstand/Ohm,	
Volt,	Amp	en	Watt)	zodat	men	de	optimale	frequentie,	aanslui-
ting	en	aarding	kan	kiezen.	

De	zender	heeft	een	automatische	impedantie-aanpassing	
zodat	onder	alle	omstandigheden	altijd	de	optimale	signaal-
sterkte	uitgezonden	wordt,	dit	wordt	op	de	display	weergeven.	
Dit	is	automatisch	of	handmatig	omschakelbaar.	

Verder	heeft	de	zender	een	ingebouwde	beveiliging	tegen	
vreemde	spanningen	(power	protect).

De belangrijkste kenmerken van de i5000 
in één overzicht:

	 Standaard;	6	verschillende	actieve	zendfrequenties,	uit	
te	breiden	met	specifi	eke	gebruikers	frequenties	

	 Uitgaand	zendvermogen	variabel	tot	10	Watt

	 Mantel-foutzoek-frequenties	met	gelijktijdig	opspoorfre-
quenties	(optioneel)

	 Gelijktijdig	uitzenden	van	3	frequenties,	zodat	men	op	
locatie	de	ideale	ontvangstfrequentie	kan	kiezen

	 Automatische	impedantie	aanpassing	tussen	5	Ohm	en	
5	kOhm

	 Automatische	accessoire	herkenning

	 Grafi	sche	LCD	display	van	o.a.	signaalstroom,	lus-
weerstand	en	waarschuwing	bij	vreemde	spanning	op	
de	geleider

	 Grafi	sche	weergave	van	het	zenduitgangsvermogen	en	
de	weerstand	van	de	geleider

	 Werkt	op	de	oplaadbare	accu-pack	of	met	standaard	
batterij-pack	optioneel

Aansluit mogelijkheden:

Zendtang

Direct

Inductie



ISO 9001: 2000

Wij verzorgen u graag van 
    betrouwbare informatie!

Standaard system bestaat uit

	 Ontvanger
	 Zender
	 Aardingset

Frequenties

De	i5000	wordt	standaard	geleverd	met	de	volgende	frequen-
ties:

	 Passieve	frequenties:	
Stroom,	Radio	en	Kathodische	Beschermings-signaal

	 Actieve	frequenties	met	“Signaal-Select”:	
491	Hz,	982	Hz,	8,44	kHz,	9,82	kHz,	35	kHz	en	82	kHz

	 Extra	klant	specifi	eke	frequenties	zijn	op	verzoek	leverbaar.	
Update	via	de	Bluetooth	verbinding.

Accessoires

	 I5000	zendtang,	(50	mm	of	100	mm)	(zie	å)
	 Signaal-Select”	zendtang	100	mm	(zie	ç)
	 Optioneel	voor	de	zender;	isolatie-mantelfout	opsporen	met	

behulp	van	het	A-frame,	om	zo	de	exacte	plaats	van	een	
mantelfout	aan	te	geven.	(zie	é)

	 Kabel	selectie	ontvangstspoel,	extra	gevoelige	stethoscoop	
met	signaalselect	aanduiding	in	diverse	frequenties.	(zie	è)

	 GOK	50-R	detecteerbare	glasvezelhaspel,	voor	het	
opsporen	en	meten	van	de	diepte	van	niet-metalen	
buisleidingen.	(zie	ê)

	 MLS	Mol-Sonde,	Ø	18,5	mm	minizender	in	verschillende	
frequenties.	(zie	ë)

	 Stroomnet	aansluiting.

	 Lader	met	240	V	en	12	V	
aansluiting

	 Stevige	koffer
	 Gebruiksaanwijzing
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Ons	leveringsprogramma:	Apparatuur	en	systemen	om	fouten	in	energie-
kabels	en	telecommunicatie-netwerken	op	te	sporen,	maar	ook	lekdetec-
tie	aan	pijpleidingen	·	Kabel-	en	leiding-opspoorapparatuur	·	Scholing	en	
opleiding	·	Service	en	dienstverlening.	

Technische	wijzigingen	voorbehouden.

Voor meer informatie, zie:
www.sebakmt.com 

OIS	
Ondergrondse	Infra	Services	BV
Kerkestuk	11
2811	BC	Reeuwijk/Nederland
Tel.	 +	31(0)182	301333
Fax	+	31(0)182	301393
info@oisweb.nl
www.oisweb.nl


