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Fişă de Date 
 

 

Instalaţie de frecvenţă acustică Locator Set 
 
Instalaţia de frecvenţă acustică Locator Set serveşte în primul rând pentru determinarea cu precizie a 
traseelor de cabluri şi conducte metalice de gaz sau apă. Datorită diferitelor accesorii această instalaţie 
reprezintă un aparat universal, indispensabil pentru întreprinderile de distribuţie a energiei electrice, 
pentru industrie, firme de instalaţii şi de alimentare cu apă. În general, Locator Set poate fi utilizat pentru 
următoarele scopuri. 
 

 Urmărirea traseelor de cabluri precum şi de conducte metalice de gaz şi apă 

 Determinarea adâncimii la care sunt montate cabluri precum şi conducte metalice 

 Selecţionare cabluri 

 Căutare cabluri precum şi conductoare sub tensiune 

 Căutare cabluri şi mufe de conexiune 

 Determinarea exactă a locului de defect pe cabluri prin metoda căutării în salturi 
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Instalaţia de frecvenţă acustică conţine:    

 Locator universal  UL 30  
 Emiţătorul de frecvenţă acustică TG 20/50  
  cu accesoriile standard 
 
Descrierea diferitelor emiţătoare şi receptoare acustice se poate vedea din foile lor de date.  
 
Date Tehnice pentru UL 30: 

Determinarea traseului  

Frecvenţele filtrului pentru tija de căutare 2 kHz, 10 kHz, altele la alegere 

Recepţie pasivă 50 / 60 Hz  

Sensibilitate < 10 nA 

  

Generalităţi  

Filtru Digital 

Amplificare  120 dB, reglabil 

Ieşire căşti Fişe de conexiune tripolară; 6,3 mm  

Temperatura de funcţionare -20C….+55C 

Tip de protecţie IP54 

Tensiunea de alimentare 4 x 1,5 V Mignon (IEC LR 6) 

Durata de funcţionare cca.  40 h 

Greutatea 550 g  

 

Date Tehnice TG 20/50 

Puterea de ieşire 0 - 50 VA la funcţionarea pe reţea, 
0 - 20 VA la funcţionarea pe acumulator 

Curent ieşire max. 8 A 

Frecvenţe 2 frecvenţe comutabile 

2 kHz ± 0,1% factor de distorsiune  1,5% pentru 4 VA 

10 kHz ± 0,1% factor de dispersiune  3% pentru 4 VA 

Impedanţa de ieşire in 7 trepte, 1  / 3  / 10  / 30  / 100  / 300  / 1000  
reglare automată sau manuală 

Aparatul de încărcare 
(încorporat) 
 
Protecţie împotriva 
descărcării profunde 

Protecţie împotriva supra-încărcării - la conectarea la reţea  
acumulatorul se încarcă în orice regim de funcţionare 
Deconectarea aparatului la descărcarea profundă a acumulatorului 

Durata de funcţionare la 20 VA; cca. 2,5 h 

Temperatura de funcţionare - 20 până la + 50°C 

Tensiunea de alimentare Conexiune la reţeaua de 110-120 V / 220-230 V / 240 V ± 10%;  
50 - 60 Hz 
acumulator intern 12 V; 9,5 Ah 
alimentare externă 12 V - 24 V cc (cu protecţie de polaritate) 

Dimensiuni (l x H x A) cca. 290 x 130 x 240 mm 

Greutate cca. 9,5 kg 
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Locator Set cu Locator Universal UL 30                
 
 
Livrare standard:  

 Cutie cu Locator Set 

 Emiţătorul de frecvenţă acustică TG 20/50 

 Curea de transport pentru TG 20/50 

 Cablu reţea pentru TG 20/50 

 Conductor punere la pământ de 3 m lungime cu clemă de împământare 

 Conductor de măsură protejat împotriva atingerii, 2 m lungime, negru 

 Conductor de măsură protejat împotriva atingerii, 2 m lungime, roşu 

 Locator universal UL 30 

 Baterii mici alcalin-mangan; 1,5 V; IEC LR 6 (4 bucăţi) 

 Curea transport pentru UL 30 

 Husă de protecţie pentru UL 30 

 Căşti KH 

 Bobina de căutare SP 30 

 Mosor manual cu 25 m conductor 

 Cleme de prindere negru/roşu 

 Suliţă pentru înfipt în pământ 

 Manualul utilizatorului 
 
 
Opţiuni: 

 Bobină de selectare AS 2/30 pentru 2000 Hz 

 Bobină de selectare AS 10/30 pentru 10.000 Hz 

 Antenă cadru RA 10 

 Cleşte transformator curent AZ 10/D 70 mm 

 Cleşte transformator curent AZ 10/D 80 mm 

 Cleşte transformator curent AZ 10/D 125 mm 

 Cablu conectare baterie negru/roşu, 5 m lungime 

 Căşti cu sistem închis (elimină zgomotele mediului înconjurător) KH S 

 Set accesorii Locator defecte manta UL 30 
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