EZICAT i650
Localizador de cabos e tubos - Registo de dados totalmente
integrado e indicação de profundidade
Inteligente registo de dados da localização
O localizador inteligente I650 tem capacidade integrada de
registo dos dados, informações sobre como e quando o
localizador foi usado. Estes dados podem ajudar a identificar a
necessidade de treino dos usuários e para a determinação da
localização na sequência de um erro, cabo escondido ou
incidente similar. Pode baixar-se rapidamente os dados de
localização via Bluetooth® para o software LOGiCAT no seu PC,
tablet ou telemovel Android, e em seguida, analisar os dados
usando os relatórios de simples entendimento.
Todos os localizadores EZiCAT têm o recurso único Identificador
Automático que localiza cabos e tubos enterrados de maneira
fácil e simples.
Não há necessidade de ajustar manualmente a sensibilidade, o
localizador ajusta automaticamente com a garantia de que se
está a usar a sensibilidade ideal para o trabalho que se está a
executar.











Especificações
Frequência/Modo
Profundidade
Estimativa profundidade
Protecção
Alimentação
Autonomia
Peso e dimensões
Bluetooth
Compatibilidade
Memória

Prospecção automática
Registo de dados, integrado
Bluetooth
Profundidade estimada
Modos:
Potência (padrão), Rádio, Auto,
8kHz33 kHz
Zona de perigo
Ajuda à prospecção
Indicador de intensidade do sinal
Auto teste incorporado
Indicador de Serviço
I650

Potência 50 ou 60 Hz; Radio 15 a 60 Hz
Transmissor 8 e 33 kHz; Auto = Potência + modos de Rádio
Potência para 3 m; Radio para 2m;Transmissor depende de transmissor externoou tipo de sonda
10% da profundidade na linha ou sonda (0,3m a 3 m profundidade
IP 54
6 pilhas alcalinas AA
40 horas em uso intermitente ( aos 20°C)
2,7 kg - 760 mm x 85 mm x 250 mm
Disponível
CSV programa de compatibilidade
32 Mb
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