
• Färg-kodad EM störnings varning
• Offset vektor lokaliserings läge
• Tillval Bluetooth anslutning
• Moln-baserad data hantering
• Intern data logging
• Tillval mottagare / sändare länk LEDNINGSSÖKARE

vLoc3-Pro
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vLoc3-Pro ledningssökaren introducerar nya innovativa verktyg för att lokalisera nedgrävda kablar & rör för att undvika skador på dessa samt samlar 
information för analys. Med två set 3D antenner kan signal störning enkelt detekteras och visas på den stora färgdisplayen. Tillsammans med den klassiska 
lokaliseringsskärmen erbjuder vLoc3 serien nya lokaliserings perspektiv som Vektor lokalisering med helautomatisk lokalisering där man inte behöver vara 
rakt over ledaren, Transvers Graf som visar både Max och Min samtidigt vilket ger omedelbar information om man har  signal störning eller inte, Plan View 
som visar den relative orienteringen till målledningen I samtliga vinklar, samt en ny grafisk Sondvy med snabb guide för att visa sondens position även om 
den är i vertikalt läge.

vLoc3 serien ger användaren möjlighet att konfigurera sin enhet personligt och har åtta passiva sökfunktioner, felsökning(FF) läge, SD (visar riktning på 
utgående signal), och ett mycket brett område av konfigurerbara frekvenser från 16Hz till 200 kHz. Ljud och mekaniska vibrations alarm kan också ställas in 
av användaren för att ge varningar vid grunt djup, overlast av signal, överliggande kablar, och “Swing alert”. Plug-in-play tillval för mottagaren inkluderar 
Bluetooth modul för att kunna ansluta till extern GPS enhet och EMS fot för att lokalisera Markörer s.k. “Markers”.

Tillval och laddaranslutning

Tillval länk mellan mottagare och sändare

Stöttåligt (ABS plast) hölje

Tillval Bluetooth modul

Två set med 3D antenner

Stänkskyddad högtalare

Uppladdningsbart Li-ion batteri eller 6st AA 

Tillval plug-in EMS marker sökning

Färgskärm 4.3”/10cm LCD
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Vector Lokalisering
(Lateral Position & Djup)

Transvers Graf

Klassic Skärm

USB Data Port



Populära Tillbehör

Kompatibla Sändare

Loc-10Tx 10-Watt

Mottagare

Sändare

Loc-5STx 5-Watt Loc-5DTx 5-Watt Dual Output Loc-1Tx 1-Watt VM-550FF / VM-560FF 1-Watt

Fel lokalisering Fordonsladdare Sonder Extern Antenn

Live Cable Connector SändartängerLPC nätanslutningJordförlängnings kabel
Uppladdningsbart 

batteri

Local Vivax-Metrotech Distributor:
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vLoc3-Pro Mottagare Specification
Konstruktion

Vikt & Dimensioner

Display

Hög kvalitets ABS plast hölje

4.6lbs (2.1kg) / 12.6in(L) x 4.9in(W) x 26.6in(H) (321mm x 124mm x 676mm)

Transmissiv 480 x 272 Pixel, 16-bit Färg, Hög Upplöst LCD, 4.3’’

IP65 och NEMA 4

Batteri optioner

Batteri drifttid

Uppladdningsbart Lithium-ion batteri med 100-240V AC nät laddare 
6 st AA Alkaliska batterier. Li Ion batteri samt alkalisk batteri hållare ingår

Lithium-ion – normalt användande 27-tim vid 21ºC 
 Alkaline – normalt användande 12-tim vid 21ºC 

Drift funktioner

Data logging och överföring

Klassisk lokalisering (Bar graf), Transvers Graf läge, Plan View (Omni Directional)  
Vektor Lokalisering (Lateral Position & Djup), Sond Lokalisering

50 Million records - Records inkluderar djup, ström, frekvens, läge, dB värde, signal styrka, GPS 
koordinater, datum & tid (om Bluetooth aktiverat)
Ladda ner data från mottagaren med MyLocator3 mjukvaran, spara som xlx, txt, fhp, kml filer

Egen konfigurerbara från 16Hz till 200 kHz
Power - 50Hz och 60Hz
Radio - 22.7kHz, 10kHz bandbredd
Signal Direction - specialfunktion som ger signalriktningen av den utsända signalen

Drift frekvenser

Skyddsklass

Vivax-Metrotech Corporation
3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, USA
T/Free: 800-446-3392
Tel: +1-408-734-1400
www.vivax-metrotech.com
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