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• 360 ° geleidingspijlen 

• Sonde lokalisatie en duwkabel traceren 

• Helder kleurendisplay van 4,3 inch / 10 cm 

• Lokaliseer hulpprogramma's met 
optionele zender 

• Optionele Bluetooth-connectiviteit 
 

De eenvoudigste, snelste en meest nauwkeurige manier om de positie van een sonde te lokaliseren, is te vinden in de vLoc3-Cam Sonde 
Locator. De heldere intuïtieve grafische weergave in kleur leidt de gebruiker naar de sonde met behulp van richtingspijlen. Direct boven op de 
sonde verschijnt een groot sondepictogram ter bevestiging van de sondelocatie en de diepte-aflezing ervan wordt bevestigd. 
 
De vLoc3-Cam bevat meerdere sondefrequenties, waardoor hij compatibel is met de belangrijkste duwcamera's en rijdende camera's op de 
markt. De duwkabel traceermodus toont een tweede display dat is afgestemd op het volgen van het pad van de duwkabel die in de buis is 
ingevoerd of het traceren van buizen, met een optionele draagbare zender. 
 
De vLoc3-Cam wordt geleverd met twee passieve lokalisatiemodi van Power en Radio die de aanwezigheid van stroomkabels, CATV, telefoon 
en sommige metalen buizen die 50/60 Hz uitstralen van nabijgelegen of bovengrondse hoogspanningslijnen detecteren. Voor actieve 
lokalisatie, met behulp van een draagbare zender, wordt de vLoc3-Cam geleverd met een frequentie van 83,1 kHz voor het traceren van de 
duwkabel. Deze frequentie is ook ideaal voor water- en gasbedrijven met over het algemeen grotere leidingen met klokhuizen en pakkingen, 
evenals lokalisatie van draden met een kleine diameter en inducerende signalen door de grond wanneer direct aansluiten geen optie is. 

 
 

   
Lokalisatiepunten - Toont nul voor of 
achter de sonde met pijl die naar de 

sondelocatie leidt 

Sondelocatie - Als u zich direct boven de 
sonde bevindt, wordt het sonde-pictogram 

weergegeven en de diepte linksboven 
weergegeven 

 

Duwkabel traceer mode - Toont een 
piekreactie bij lokaliseren. De 

kompasindicator wordt blauw wanneer 
deze in lijn is met de duwkabel 

 
 

Alkaline en Li-ion batterijen 
- Alkaline voor ca. 12-uur gebruik 
- Li-ion voor ca. 27 uur gebruik 

 
 

USB Data poort 
- Update de ontvanger firmware 

 
 

Accessoires poort 
- Laden vanuit de auto 
- Laden van li-ion batterij 

 

 
Antenne configuratie 
- Twee sets van 3D antennes 
- Omnidirectionele antenne-array 

 

 
Ultra heldere LCD 
- Hoge intensiteit 4,3 '' / 10 cm LCD 
- Auto backlight 

 
 
 
 
 

Module compartiment 
- Optionele plug-and-play Bluetooth module 

 
 

 
Constructie 
- High impact ABS plastic constructie 
- IP65 en NEMA 4 beschermingsgraad 
- Lichtgewicht slechts 2.1kg 

vLoc3-Cam 
SONDE LOCATOR 

http://www.opticonbnl.com/
http://www.vxmt.com/


www.opticonbnl.com | www.vxmt.com  

 

Batterij opties 
Zes x AA Alkaline batterijen 
Optionele aangepaste lithium-ion oplaadbare batterij

 

 
 
 

Bedrijfsfrequencies 

Sonde mode - 512Hz, 640Hz, 8,192kHz, 33kHz en 83kHz  

Duwkabel traceren - 83kHz 

Stroomkabels - 50Hz en 60Hz 

Radio - 10kHz - 22.7kHz bandbreedte 
 

 
Bescherming IP65 and NEMA 4 

Standaard levering  
 
 
 
 
 
 
 

Populaire accessoires 

Compatibele zenders 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

            V1.2 

Hoge intensiteit 4,3” LCD, 480 x 272 Pixel, 16-bit kleur  Display 

2.1kg / 321mm x 124mm x 676mm Gewicht & afmetingen 

High impact ABS spuitgegoten behuizing Constructie 

vLoc3-Cam Ontvanger specificaties 

Lithium-ion  voor ca. 27 uur gebruik bij 21°C 

Alkaline voor ca. 12 uur gebruik bij 21°C 
Batterijduur 

Sonde mode 

Duwkabel/kabel 
Bedrijfsmodi 

Lader voor in de auto Li-ion oplaadbare batterij Sondes 

 
 
 
 

 
GPS houder & Garmin GLOTM GPS 

1- Watt zender 5-Watt zender 10-Watt zender 

VM-550FF Loc3-5Tx Loc3-10Tx 

Local Vivax-Metrotech Distributor: 

 

Opticon Benelux Naarden BV 

Kobaltstraat 5b 

1411 AM Naarden, Nederland 

Tel: +31 (0) 35 69 53 991 

www.opticonbnl.com 

sales@opticonbnl.com 
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