
Sisteme profesionale pentru o 
                                   localizare rapidă şi sigură

vLoc Series 2

Avantaje
Mai mic şi mai uşor decât modelul anterior

Autonomie în funcţionare dublă

Funcţiile disponibile pot fi adaptate nevoilor operatorului

Ecran de start personalizabil

şi multe altele...
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vLoc Series 2



vLocPro2
vLocPro2 extinde funcţiile primei serii vLocPro pentru
îmbunătăţirea localizării.

Carcasă din fibră de carbon ranforsat
Clasa de protecţie IP 54 pentru condiţii grele de lucru
Afişaj color
Procesor ultrarapid
Moduri de localizare cu busolă de orientare
Număr mare de frecvenţe disponibile
Măsurarea adâncimii / curentului cu o
apăsare de buton
Mod normal sau cu modulaţie audio 
(selectabil separat pentru modurile de 
operare “curent”, “radio” şi “activ”)
Direcţia semnalului (SD) pentru 
îmbunătăţirea certitudinii localizării
Funcţie de oprire automată
Baterii reîncărcabile şi alcaline
Gamă largă de accesorii opţionale

vLocPro2 include şi următoarele 
funcţii adiţionale

Bluetooth Plug & Play (instalabil în orice moment)
Baterii Litiu-Ion (inclusiv un nou soft de mange-
ment al alimentării) cu o durată de viaţă de 4 ori 
mai mare* 
MyLocatorTM - soft de management al configuraţiei 
pentru seria vLocPro2

(*Compariţie între vLocPro cu baterii NiMH şi vLocPro2 
cu baterii Litiu-Ion la 22 °C) 
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vLocML2
vLocML2 include toate funcţiile vLocPro2 şi are în 
plus faţă de acesta:

Localizarea markerilor pasivi utilizaţi pentru mar-
carea reţelelor utilităţilor îngropate
Afişarea intensităţii semnalului codat cu culori
Mod de localizare specific traseu
Mod de localizare specific markeri
Mod pentru localizarea simultană a 
traseului şi a markerilor

Echipamente de precizie 
     pentru localizarea cablurilor şi markerilor



Utilizarea GPS în combinaţie cu locatoarele de trasee este 
în creştere. Compatibilitatea vLoc2 cu un număr mare de 
receptoare GPS permite utilizatorului să selecteze modelul
care să-i ofere precizia maximă încadrându-se în bugetul 
alocat în acest scop.

GPS şi Seria vLoc2 oferă următoarele:

Combinarea datelor poziţiei GPS cu cele de localizare
(precum adâncimea, curentul, etc.)
“Marcă” de dată şi oră după încheierea localizării
Colectarea datelor de localizare pentru utilizare în
baze de date sau rapoarte

Bluetooth şi GPS:

Modul Plug & Play Bluetooth instalabil în orice moment
Memorie internă îmbunătăţită
Compatibil cu un număr mare de receptoare GPS
Soft nou pentru upload rapid, adecvat pentru majorit-
atea standardelor de fişiere (.xls, .txt, .kml, .shp)
Afişare în timp real pe ecran a datelor GPS împreună 
cu adâncimea / curentul localizării curente

  

MyLocatorTM – soft pentru managementul 
configuraţiei
Nou pentru seria vLoc2 - softul pentru managementul 
configuraţiei MyLocatorTM este aplicaţia care permite 
următoarele:

Upload de date din locator către calculator
Download de software în locator
Update atât pentru softul de aplicaţie cât şi pentru 
firmware-ul locatorului
Configurarea ecranului de pornire – afişarea unor
mesaje, numere de telefon, logo-ul companiei sau a 
unei alte imagini pe ecranulul locatorului 
Configurarea dispozitivului – activarea şi dezactivarea 
funcţiilor. Gestionarea funcţiilor şi modurilor care 
sunt disponibile utilizatorului, dezactivarea funcţiilor 
sau modurilor nedorite şi blocarea lor cu o “cheie”
(disponibilă de la SebaKMT) astfel încât numai 
dumneavoastră să puteţi reactiva aceste funcţii cu 
ajutorul cheii. Aceste setări pot fi memorate pe cal-
culatorul dumneavoastră ca fişier de configuraţie (.vmcfg).
Această configuraţie poate fi instalată ulterior pe mai
multe locatoare. Totodată se 
poate simplifica meniul locator-
ului prin dezactivarea funcţiilor 
neutilizate (nu este nevoie de 
cheie). Restaurarea lor este 
posibilă în orice moment.
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Măsurătoarea 
vLocPro2  nr. 1
Data = 21/06/2011
Ora = 04:17:36
Distanţa = 0.00 m
Adâncime = 0.93 m
Curent = 0.080 A
Frecvenţă = 512 Hz
Mod = Vârf
Signal direction = +

Soft de configurare performant



Afişajul principal Funcţia “Walk back”
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vLoc-9800
vLoc-9800 este un echipament nou în gama vLoc, continuând
tradiţia de perfomanţă şi încredere a produselor Metrotech.
vLoc-9800 oferă următoarele avantaje:

Afişaj color
Amplificare automată sau manuală 
Ghidare proporţională Stânga / DreaptaTM  
Măsurarea adâncimii / curentului prin apăsarea
unui singur buton
Interfaţă utilizator simplă
Autonomie crescută a bateriei
Opţiune de defectoscopie de manta

Ghidarea Stânga / Dreapta Proporţională cu DistanţaTM –
dezvoltată de Metrotech în urmă cu treizeci de ani – este deja
metoda standard de localizare în multe sectoare de activit-
ate. Majoritatea celorlalţi producători oferă ghidare stânga/
dreapta cu un set de antene vârf/maxim. Echipamentele 
Metrotech ca şi noul vLoc-9800 utilizează ghidarea prin 
două antene orizontale care sunt poziţionate la o distanţă
una de cealată. În acest fel este permisă ghidarea precisă
stânga / dreapta, care, împreună cu o sensibilitate crescută
a receptorului asigură un răspuns clar, rapid şi exact pentru 
o localizare uşoară chiar şi în condiţii extreme.
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vLoc-9800

vLocDM2
vLocDM2 este utilizat pentru localizarea exactă a defectelor 
de izolaţie în sistemele de conducte cu protecţie catodică.
Sistemul poate fi utilizat pentru trasee lungi sau în reţeaua 
locală. Cu vLocDM2 şi cu sonda cadru-A se poate face o 
localizare completă a defectului.

Baza (talpa) vLocDM2 poate fi scoasă pentru o utilizare 
facilă ca locator de traseu tradiţional
Pentru localizarea exactă a defectelor de manta se 
utilizează cadrul-A din fibră de carbon, uşor şi solid
Receptorul, în conexiune cu sonda GPS Holux (standard),
furnizează informaţii GPS şi de localizare; însă se poate
conecta prin Bluetooth şi cu alte receptoare GPS produse
de o serie largă de producători 
Memoria îmbunătăţită permite întregistrarea datelor GPS
împreună cu informaţiile despre localizare
Noua aplicaţie software, mai rapidă, permite exportul în
cele mai diferite formate de fişier (.xls, .txt, .kml, .shp)
Afişajul vLocDM2 a fost conceput special pentru
măsurarea şi analiza defectelor. Datele pot fi afişate
grafic pe receptor, în teren, în timp real. 
Funcţia “Walk back” (mergi înapoi)
permite utilizatorului să se întoarcă la
punctele de măsură memorate anterior. 
Poziţia este indicată grafic printr-o linie 
roşie pe diagramă.
vLocDM2 este furnizat împreună cu un 
generator de 150 waţi, cu alimentare de 
la 100 - 240 V CA sau 12 V CC auto
vLocDM2 este compatibil cu softul de 
management al configuraţiei MyLocatorTM

vLocDM2

Echipamente pentru localizarea 
                   defectelor de izolaţie şi de manta



Generator
Pentru utilzarea cu receptoarele vLoc sunt disponibile mai 
multe modele de generatoare.

Generatorul de un watt Loc-1Tx este un generator cu trei 
frecvenţe, pentru aplicaţii în domeniul apropiat.
Generatorul de 5 waţi Loc-5Tx oferă frecvenţe multiple,
signal direction (SD) şi mod de defectoscopie de manta.
Generatorul de 10 waţi Loc-10Tx include numărul maxim 
de frecvenţe disponibile la o putere mare de 10 W ca şi 
signal direction (SD) şi mod de defectoscopie de manta.
Generatorul de 150 waţi Loc-150Tx este utilizat în mod 
primar cu receptorul vLocDM2 – dar poate fi utilizat şi în 
acele aplicaţii ce necesită o transmisie cu frecvenţă 
joasă de mare putere.
Generatoarele Loc-5Tx şi Loc-10Tx pot transmite în
mod simultan două frecvenţe.

Loc-1Tx, Loc-5Tx şi Loc-10Tx funcţionează cu alimentare
din baterii interne. Loc-150Tx se alimentează extern de la 
100 - 240 V CA, 12 V CC auto sau 30 - 60 V CC.

vLocCam2
vLocCam2 este un locator configurat pentru utilizare 
împreună cu sistemele de inspecţie CCTV (care transmit 
semnale de localizare de 512 Hz/640 Hz) şi cu o serie 
de sonde alimentate la baterie. 
(Sondele sunt generatoare autonome 
care se introduc prin conducte pentru
localizarea blocajelor sau pentru
determinarea poziţiei şi adâncimii 
conductelor îngropate). 

Sonde de joasă frecvenţă – 512 Hz sau
640 Hz – semnalul generat de acestea
penetrează conductele din plastic ca şi 
pe cele din fontă. 

Sondele cu frecvenţe mai ridicate – 8 kHz 
sau 33 kHz – sunt utilizate esenţial pentru 
conducte din plastic.

Vivax-Metrotech produce o 
serie de sisteme de inspecţie 
CCTV, ca de exemplu sistemul 
vCamModular.

Pentru mai multe detalii vă
rugăm să consultaţi prospectele 
aferente sau să luaţi legătura 
cu agentul dumneavoastră
SebaKMT.

Sonde inductive
Generatoare autonome cu alimentare din baterie

Loc-10Tx

vCam

Loc-5TxLoc-1Tx

vLocCam2

Loc-150Tx

Diametru: 18 mm
Adâncime până la 4 m

Diametru: 38 mm
Adâncime până la 5 m

Diametru: 64 mm 
Adâncime până la 8 m

Diametru:  23 mm 
Adâncime până la 7 m

vLocCam2vLocCam2

Tip: D18 Tip: D38 Tip: D64 Tip: D23F

Generatoarele vLoc2






