
UtiliTrac Standard w lokalizacji rur i kabli



Jedyne w swoim rodzaju urządzenie UtiliTrac ustanawia nowe 
standardy w dziedzinie lokalizacji podziemnych przewodów.

Jego wyważone wzornictwo i intuicyjna obsługa jednym przycis-
kiem umożliwia wygodną i efektywną pracę przez długi czas.

Na czas transportu  można złożyć do długości 
przedramienia i spakować do walizki. Walizka ta zawiera 
jednocześnie generator. Masa całkowita poniżej 7 kg czyni 

 urządzeniem nadającym się do pracy w terenie.

UtiliTrac

UtiliTrac

Połączenie wzornictwa z 

funkcjonalnością

Odbiornik

Antena

Nowa technologia w zakresie anten umożliwia przedstawienie 
przewodów i nadajników lokalizacyjnych w postaci 
trójwymiarowej.

Kompaktowa budowa

 jest pierwszym odbiornikiem składanym, mieszczącym 
się łącznie z generatorem w kompaktowej walizce.
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Wskaźnik

Innowacyjny wyświetlacz umożliwia użytkownikowi „spojrzenie w 
grunt”. Dzięki trójwymiarowej prezentacji przewodu i 
automatycznemu wyświetlaniu głębokości posadowienia 
lokalizacja jest bardzo łatwa.

Obsługa

Użytkownik porusza się po menu intuicyjnie, z dużą łatwością za 
pomocą jednego przycisku. Kolejną zaletą jest funkcja 
skanowania częstotliwości.
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Generator

Walizka do transportu

Kompaktowy wygląd i opatentowana konstrukcja anteny czynią 
generator 10 W typu G 100 doskonałym urządzeniem do 
współpracy z odbiornikiem. Konstrukcja anteny zapewnia 
niezwykle silną, indukcyjną moc nadawania, umożliwiającą pracę 
na dużych odległościach dzielących nadajnik od odbiornika.

Pulpit sterowniczy

Zarówno częstotliwość, jak i natężenie prądu można nastawiać w 
sposób przejrzysty i szybki za pomocą przycisków kursora. 
Użytkownik może również wybrać oszczędzający energię tryb 
„nadawania impulsowego”.

Wskaźnik naładowania akumulatora

Wydajny akumulator litowo-jonowy zapewnia użytkownikowi czas 
pracy do 36 godzin. Status czasu pracy jest wyświetlany w prosty 
sposób, poprzez zmianę koloru diody LED.

Moc nadawania

G 100 oferuje użytkownikowi dwa przyłącza do jednoczesnego 
trasowania dwóch różnych, biegnących równolegle przewodów 
różnymi częstotliwościami. Jeżeli do G 100 podłączone są dwa 
zestawy kabli, operator może je również ustawić indywidualnie na 
pulpicie sterowniczym.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
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Sondy z włókna szklanego 

(nadające sygnał):

Kleszcze kablowe:

· GFS – 60 m / Ø 6 mm

· GFS – 100 m / Ø 6 mm

· GSK – 60 m / Ø 4,5 mm

· AZ 135 – przewody do Ø 135 mm

· AZ 5 – przewody do Ø 50 mm

· AZ 11 – przewody do Ø 110 mm

Alternatywą dla generatora G 100 o mocy nadawania 10 W jest 
mocniejszy generator G1 o mocy nadawania do 50 W. Do tego 
generatora również oferujemy bogate wyposażenie dodatkowe.

Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy 
wyposażenia dodatkowego dostępne na życzenie.

Wymiary

(dł. x Ø)

140 x 19 mm 

Zasilanie 

Bateria litowa 6 V

Głębokość 

lokalizacji

11,5 mSonda lokalizacyjna
SR-116Kx (116 kHz)

178 x 32 mm AAA „Micro“,
LR03, 1,5 V

 4,2 mSonda lokalizacyjna
SR2-640 (640 Hz)

Czas 

pracy

ok. 8
godzin

ok. 20
godzin

Sonda lokalizacyjna

178 x 32 mm AAA „Micro“, 
LR03, 1,5 V

 18 mSonda lokalizacyjna
SR2-116x (116 kHz)

ok. 10
godzin

49 x 14 mm Bateria guzikowa 
„393” 
tlenkowo-srebrowa

 4,4 mWkład 3350 (116 kHz) ok. 10
godzin

110 x 15 mm Bateria guzikowa 
„393” 
tlenkowo-srebrowa

 5 mMini nadajnik typ „A” 
(42 kHz)

ok. 10
godzin

Oznaczenie

Wyposażenie dodatkowe
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