
• Prosty i łatwy interfejs użytkownika z
czteroprzyciskową klawiaturą i cyfrowym
wskaźnikiem wyświetlacza

• Obudowa z włókna węglowego

• Możliwość dostosowania częstotliwości i
trybów pracy

• Przesyła 2 częstotliwości jednocześnie

• Odbiornik zasilany 6 bateriami AA

• Generator zasilany 8 bateriami typu C

• Wyprodukowano w USA

PL-TT LOKALIZATOR KABLI I RUR

PL-TT W SKRÓCIE

Cechy kluczowe

Odbiornik PL-TT

Nadajnik PL-VF3 
Przewód do połączenia  

Szpilka uziemiająca  

Torba ochronna

Instrukcja obsługi

Baterie

Zawiera 6
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Zbudowany w oparciu o zaawansowaną technologię, PL-TT 
oferuje najbardziej zaawansowaną technologię SSI w 
ekonomicznym opakowaniu. W przypadku szybkiej i prostej 
lokalizacji, nawet w najbardziej wymagających środowiskach 
lokalizacyjnych, użytkownicy mogą polegać na PL-TT. 
Niezawodność jest napędzana nie tylko przez wewnętrzną 
technologię. PL-TT jest zbudowany z myślą o trwałości z 
obudową z włókna węglowego i jest wysice odporny na warunki 
atmosferyczne.

Solidnie zaprojektowany i dobrze wyważony odbiornik zawiera 
ekran LCD zapewniający względną i rzeczywistą siłę sygnału, a 
także głośnik o zmiennej wysokości dźwięku. Dzięki dwóm 
trybom lokalizacji linii do wyboru - szczytowej odpowiedzi 
sygnału i prowadzeniu lewo-prawo, instrument może być 
obsługiwany w celu szybkiego i prostego lokalizowania lub może 
być wybierany do zminimalizowania zakłóceń. Głębokość 
przewodu można oszacować zarówno w trybach aktywnych jak i 
w pasywnym trybie Power za pomocą przycisku.

Lokalizator kabli i rur PL-TT oferuje wiele aktywnych 
częstotliwości w zakresie od 512 Hz do 131 kHz oraz 
częstotliwości mocy biernej. Jego zaawansowana technologia 
zapewnia elastyczność dostosowaną do potrzeb najbardziej 
skomplikowanych środowisk lokalizacyjnych. Standardowo 
urządzenie wyposażone jest w 4 częstotliwości aktywne; 815 Hz, 
8 kHz, 33 kHz i 82 kHz.

Funkcje nadajnika obejmują indukcyjne generowanie sygnału, 
klamrę nadającą sygnał i bezpośrednie połączenie galwaniczne z 
siecią. Niezależnie od tego, czy lokalizacja jest mierzona w 
metrach, czy kilomatrach, z automatycznym dopasowaniem 
impedancji od 5 do 25 000 omów i 3 watami mocy wyjściowej, 
PL-TT sprosta temu wyzwaniu.

Lokalizatory SubSurface Instruments, Inc. zostały 
zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby lokalizowanie 
obiektów użyteczności publicznej było tak dokładne, jak 
potrzebujesz i tak proste, jak chcesz.
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Torba transportowa



Częstotliwości: od 512 Hz do 131 kHz
Częstotliwości pasywne: 50 Hz/60Hz, CP
Tryb anteny: szczytowy i lewy/prawy (kierunkowy)
Wskaźniki wyświetlacza: wykres słupkowy, niski poziom 
naładowania baterii, siła sygnału i tryb pracy
Sygnalizacja dźwiękowa: zmienny sygnał wysokości 
dźwięku
Źródło zasilania: 6 baterii „AA”
Żywotność baterii: Ciągła: 30 godzin; Przerywany: 60 
godzin
Siła sygnału: wykres słupkowy i bezwzględna siła sygnału 
0-99
Kontrola wzmocnienia: ręczna regulacja wzmocnienia
Zakres dynamiczny: 126 dB
Oszacowanie głębokości: cyfrowy pomiar głębokości i
triangulacja za pomocą przycisku
Temperatura pracy: -20ºC do +55ºC
Rozmiar: 77 cm x 24 cm
Waga: 540g z bateriami

PL-TT LOKALIZATOR KABLI I RUR
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ODBIORNIK

GENERATOR

Dostępne częstotliwości pracy: od 512 Hz do 131 kHz. 
Przesyła 2 częstotliwości w tym samym czasie
Wskazania: pomiar wspomagania obciążenia AC, 
rezystancje, napięcie, napięcie wyjściowe, prąd 
wyjściowy, poziom mocy, częstotliwość, tryb, ostrzeżenie 
o stanie baterii, dźwiękowy/wizualny wskaźnik niskiego
poziomu baterii z modulowanym ostrzeżeniem o niskim
stanie baterii przesyłanym do odbiornika
Dopasowanie obciążenia: automatyczne od 5 omów do
25 000 Ω
Moc wyjściowa: 3 ustawienia mocy Niski i średni
Zakres częstotliwości: 0,2 W do 3 W Wysoki
Częstotliwości: (powyżej 44 kHz): 0,2 do 1 W
Źródło zasilania: 8 baterii „C”
Żywotność baterii: Ciągła: 8-15 godzin (w zależności od
obciążenia, częstotliwości, ustawienia mocy)
Temperatura pracy: -20°C do 55°C
Stopień ochrony: IP65
Wymiary: 8,5” x 5,8” x 2,5” (21 cm x 15 cm x 6 cm)
Waga: 2,2 funta (1 kg) z bateriami
Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone
Gwarancja: 1 rok gwarancji.
Przedłuża się do „4” lat gwarancji po zarejestrowaniu pod
adresem:
http://www.ssiloators.com/warranty-registration w ciągu 1
miesiąca od daty zakupu.

PL - VF3 
Nadajnik o mocy 3W

PL - TT
Panel kontrolny / Wyświetlacz


