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Gama vLoc3 
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vLoc3-Pro 
 

vLoc3-5000 
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Emiţătoare 
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Loc-10Tx 
 

Loc-5STx 
 

Loc-10TxSiS 
 

Loc-5DTx 
 

10-Watt Transmitters 

5-Watt Transmitters 

• 5 W 
• Acumulator opţional 

• 5 W 
• Ieşire 4 canale 
• Acumulator opţional 

• 10 W 
• Frecvenţe signal select 
• Acumulator opţional 

• 10 W 
• Acumulator opţional 
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vLoc3 Series Dimensiuni şi greutate 
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4.3” (10.9 cm) 

67.56 cm 2.1kg 
*with Li-Ion battery 

480 x 272 
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vLoc3-Pro păstrând elementele de bază 
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vLoc3-Pro 

vLocPro2 
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vLoc3-Pro Elementele fundamentale 

Vivax-Metrotech Corp. Confidential 10/18/2016 

Ecran de localizare Clasic 

• Adoptat larg de profesioniştii implicaţi în localizarea traseelor 
 

• Ecran familiar utilizatorilor vLoc1 sau vLoc2 
 

• Uşor de învăţat 
 

• Răspuns rapid peste traseul ţintă 
 

• Vizibilitate ridicată, iconae intuitive, afişaj color 
 

• Măsurarea simultană a adâncimii şi curentului 
 

• Moduri de localizare clasice cu mod Omni direcţional 
 

• Alertă instantanee pentru distorsiune  
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vLoc3 Ecrane de setări 
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Main Menu 

• Opţiuni configurabile 
• Management flotă 

• Memorie de date internă 
• 8GB disponibili pentru date 

Information  Frequency 

• Gamă largă de frecvenţe disponibile 
• Selecţia lor efectuată de utilizator 

• 26 limbi incl. română 
• Configurare cu MyLocator3 

 
 

Languages 

7 



vLoc3 – Construit pentru o lume 3D 
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• Câmpul magnetic este tridimensional 
 

• 2 seturi de senzori 3-tri axiali cu procesare 
multi-canal în timp real. 
 

• Măsurarea simultană a: 
- Intensităţii câmpului 
- Adâncimii 
- Curentului 
- Distorsiunii câmpului 
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vLoc3 – locatorul reinventat! 
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• Corecţia continuă a citirii adâncimii în timpul localizării cu 
accelerometru şi giroscop 
 

• Ceas în timp real pentru confirmarea localizării 
 

• Senzor de lumină pentru controlul automat al iluminării şi 
îmbunătăţirea duratei de viaţă a acumulatorului 
 

• Motor de vibraţii – oferă utilizatorului informaţii despre diverse 
situaţii: Semnalul superior mai mare decât cel inferior, 
suprasarcină, balans excesiv 
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vLoc3-Pro – Noul ecran clasic 
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Signal Distortion - Classic Screen 
 

• Ecranul clasic are funcţii adiţionale care indică măsura distorsiunii 
semnalului 
 

• Distorsiunea semnalului este o problemă intrinsecă şi este 
rezultatul curenţilor adiţionali ce trec prin pământ alţii decât 
semnalul ţintă 
 

• Ecranul Clasic vLoc3-Pro o indicaţie ‘din mers’ despre distorsiune 
după cum urmează: 

         Verde = condiţii clare, distorsiuni foarte mici 
         Albastru = nivel mediu de localizare 
         Roşu = incertitudine mare în localizare 
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Mod vectorial – vLoc-5000 & Pro 
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• Ecran complet automat, fără controlul amplificării 
 

• Afişarea continuă a adâncimii şi distanţei laterale ca şi a 
curentului. 
 

• În modul vector incertitudinea este prezentată ca un cerc 
colorat: 

         Verde = condiţii clare, distorsiuni foarte mici 
         Albastru = nivel mediu de localizare 
         Roşu = incertitudine mare în localizare 
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Mod vedere plană – vLoc3-5000 & Pro 
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• Prezintă orientarea relativă a traseului ţintă în teren 
 

• Ecran de localizare simplu fără intervenţia utilizatorului, mai 
puţin selecţia frecvenţei 
 

• Afişarea continuă a adâncimii şi curentului 
 

• Două linii adiacente care indică nivelul distorsiunii – cu cât sunt 
mai apropiate distorsiunea este mai mică 
 

• Incertitudinea este dată de culoarea liniei: 
       Verde = condiţii clare, distorsiuni foarte mici 
         Albastru = nivel mediu de localizare 
         Roşu = incertitudine mare în localizare 
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• Figurează indicaţia prin metoda minimului şi 
maximului simultan 
 

• Permite o măsurătoare imediată a distorsiunii 
semnalului atunci când cele două curbe nu se aliniază 
 

• Estimarea vizuală în timp real a distorsiunii 
 
 

Mod travers grafic – vLoc3-5000 & Pro 

13 



Vivax-Metrotech Corp. Confidential 10/18/2016 

• Săgeţile direcţionale conduc către traseul sondei pe calea 
ce se aliniază automat cu axa sondei 
 

• Icoana roşu/verde arată poziţia sondei  
 

• Stafiile sunt indicate de cercurile albastre 
 

• Sonda poate fi orientată în orice direcţie, inclusiv vertical 

Mod Sondă – vLoc3-5000 & Pro 
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Clibrare şi autotestare -vLoc3 Series  
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• Autotest ce asigură că senzorii operează cu toleranţele 
definite 
 

• Rezultatele măsurătorilor se compară cu valorile iniţiale 
de calibrare din fabrică 
 

• Trecerea autotestului vă asigură că locatorul este în 
domeniul de performanţă dorit 
 

• Autotestele sunt memorate în memorie 
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vLoc3-5000 - Classic Screen 
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• “Curtains style” inward moving bar graph and peak indicator 
 

• Phase alert that a distorted field is detected 
 

• Easy to follow Left-Right proportional needle 
 

• Extended SiS frequencies of 491Hz, 982Hz, 8.44kHz, 9.82kHz, 35kHz 
 

• Internal GPS installed for mapping utilities 
 

• Bluetooth equipped for connection to VMMAP or external GPS 
devices 
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vLoc3-5000 Locate Screens  
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• Vector mode • Plan view mode • Transverse graph mode • Sonde mode 
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Avertismente şi alerte - vLoc3 Series 
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• Avertisment de adâncime mică – atunci când adâncimea este 
sub 15 cm 
 

• Cablu aerian – Posibilă distorsiune de deasupra 
 

• Balans – atunci când se detectează mişcări excesive ale 
receptorului 
 

• Suprasarcină – indică un semnal excesiv (de ex. lângă un 
transformator) 
 

• Avertismente – generează activarea motorului de vibraţii 
 

• Alertele  - sunt memorate pe cardul SD pentru referinţă 
ulterioară 
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vLoc3 Series Comunicaţie Bluetooth 
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• Aplicaţie gratuită VM-MAP pentru cartografiere pe smartphone/tabletă 
 

• Posibilitatea de a utiliza dispozitive externe 
 

• Disponibil pentru toată gama de locatoare vLoc3 (standard la vLoc-5000) 
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vLoc3 Series Accesorii populare 

Un conector 

Bobina de identificare 

Mod localizare defecte 
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