
SebaKMT · Dr.-Herbert-Iann-Str. 6 · 96148 Baunach/Germany · Tel. +49(0) 95 44 - 6 80 
Fax +49(0) 95 44 - 22 73 · sales@sebakmt.com · www.sebakmt.com ISO 9001:2000

vLocPro
Locator de trasee multifrecvenţă

Avantaje:
Localizare rapidă, exactă şi eficientă a 
reţelelor infrastructurii îngropate

Măsurare rapidă şi exactă a adâncimii prin 
apăsarea unui buton

Receptor uşor (sub 2,5 kg) pentru o 
operare confortabilă

Domeniu mare de frecvenţe pentru o 
localizare optimă în orice condiţii

Afişaj color LCD mare, cu citire chiar şi 
în condiţii de iluminare puternică

Control automat al sensibilităţii 

Generator performant de 10 sau 5 W

Funcţie opţională pentru localizarea 
defectelor de manta

Specificaţiile se pot modifica fără notificare. 
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Specificaţii tehnice
vLocPro Rx 

Domenii de frecvenţă
    Radio                              15 ... 23 kHz
    Energie                            50 ... 250 Hz
    vLocPro Tx                      512 Hz ... 83 kHz (multiple) 

Localizarea adâncimii         0,3 ... 7 m 

Măsurarea adâncimii          până la 7 m 

Greutate                              2,5 kg 

Autonomie                           peste 20 ore 

Alimentare                           6 x AA 1,5 V cu acumulator 
                                            intern reîncărcabil 

Domeniu de temperatură    -20 ... + 50 0C (operare)
                                            -40 ... + 60 0C (depozitare) 

Dimenisuni                          77 x 45 x 29 cm 

Clasa de protecţie               IP 54

Accesorii opţionale

Căşti
Pentru utilizarea echipamentului într-un mediu zgomotos 

Sondă inductivă
Pentru localizarea conductelor nemetalice 

Cleşte emiţător inductiv 125 mm
Pentru cuplaj inductiv cu conducte sau cabluri sub tensiune 

Cadru A 
pentru localizarea defectelor de manta

Sonda GPS 
pentru înregistrarea coordonatelor GPS ale localizării

vLocPro Tx / Tx5

Putere emisă                       reglabilă până la 10 / 5 W 

Frecvenţe                            512 Hz … 83 kHz (multiple) 

Greutate                              5 / 4 kg 

Autonomie                           peste 40 / 50 ore 
Alimentare                           10 / 8 x IEC 1,5 V sau acumu-
                                            latori interni reîncărcabili
Domeniu de temperatură    -20 ... + 50 0C (operare)
                                            -40 ... + 60 0C (depozitare) 

Dimenisuni                          17x41x16 / 32x24x57 cm

Clasa de protecţie               IP 54

Set livrat

Receptor vLocPro Rx

Generator vLocPro Tx

Set de conectare

Set de împământare

Valiza de transport

Manual de operare
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