
LOCATOARE DE TRASEE
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Specifi caţii tehnice

Noul vLoc3-Pro este unul dintre cele mai moderne şi 
performante locatoare de trasee din lume. Alături de 
funcţiile clasice precum orientarea cu săgeţi stânga-
dreapta proporţionale cu distanţa faţă de traseu sau 
‘’Signal Direction’’ au fost dezvoltate şi îmbunătăţite 
elemente noi precum senzorii triaxiali, moduri de 
afi şare multiple, ceas de timp real,  vLoc Pro3-Pro ofe-
rind utilizatorului un semnal stabil şi selectiv, care va 
duce la determinarea cu exactitate a traseelor căutate. 
Alături de funcţii consacrate precum busola de direcţie, 
sunt incluse standard funcţii noi precum alarmele op-
tice, sonore ăi prin vibraţie pentru perturbaţii de la 
cabluri aeriene, balansare excesivă, supraîncărcarea 
semnalului, etc. O altă facilitate standard este funcţia 
Auto-test, utilă pentru verifi carea permanentă a para-
metrilor de calibrare cu cei iniţiali din fabrică.

Se pot face localizări geografi ce de precizie utilizând 
o  sondă GPS conectată Bluetooth (opţional) la vLoc3-
Pro. Având o memorie internă mare, datele se pot 
descărca pe un PC cu softul MyLocator3 disponibil 
gratuit, prin transfer USB, pentru prelucrare ulterioară.

Locatorul vLoc3-Pro benefi ciază de baterii Li-Ion 
de înaltă capacitate pentru receptor şi generator 
(opţional) într-o carcasă robustă.

Descriere

Seria vLoc3-Pro

Locator profesional de trasee de cabluri 
şi conducte metalice îngropate

 ■ Afişarea permanentă a adâncimii şi curentului

 ■ Moduri de afişare multiple (clasic, vector, plan, 
transversal, sondă, alerte)

 ■ Afişaj color LCD de mari dimensiuni cu senzor 
pentru iluminare automată

 ■ Domeniu mare de frecvenţe pentru o localizare 
optimă în orice condiţii

 ■ Ceas real de timp pentru certificarea localizării

Receptor  vLoc3-Pro Rx
Domenii de frecvenţă

   - Radio 15 ... 23 kHz

   - Energie 50 ... 250 Hz

   - Active 512 Hz ... 200 kHz (multiple)

Localizarea adâncimii 0,3 ... 7 m

Măsurarea adâncimii până la 7 m

Greutate 2,1 kg

Autonomie 40 ore (acumulatori)

Temperatură de operare -20 ... + 50 °C

Dimensiuni 68 x 35 x 14 cm

Clasa de protecţie IP54

Generator  Loc10Tx/Sis  Loc5STx/DTx
Putere maximă 10 W 5 W

Frecvenţe 512 Hz … 83 kHz (multiple)

Greutate 5 kg 4 kg

Autonomie 40 ore

Temperatură de operare -20 ... + 50 °C

Dimensiuni 42 x 18 x 18 cm 30 x 22 x 14 cm

Clasa de protecţie IP54


