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Trasovač vedení 
Amprobe UAT 600

Trasovače podzemního vedení řady Amprobe UAT 600 jsou určeny k 
bezpečné lokalizaci a trasování podzemního vedení jak elektrického, tak 
i ostatních sítí. S využitím A rámu i k hledání poruch pláště kabelů a 
zemních spojení do hloubky 6 metrů.

Blue Panther s.r.o. je výhradním zástupcem značky 
AMPROBE v České a Slovenské republice.

Různé režimy trasování umožňují vyhledávat a 
sledovat jak elektrická vedení pod napětím, tak 
i vedení bez napětí i další inženýrské sítě jako 
jsou potrubí a podobně.

Intuitivně ovladatelný vysílač automaticky zvolí 
správnou lokalizační funkci založenou na připo-
jeném příslušenství a vybere volitelné kmitočty 
8 / 33 kHz.

Displej na přijímači je vysoce kontrastní pro jas-
né zobrazení na plném slunečním světle s auto-
matickým podsvícením pro stinné a tmavé ob-
lasti. 

Klasifikace CAT IV 600 V zajišťuje bezpečnost 
při práci s kabely pod napětím. Pro sledování 
úloh, kdy není možný nebo bezpečný elektrický 
kontakt s kabelem, použijte signální svorku 

Charakteristika 

(dodávaná s UAT-620, volitelně pro UAT-610), 
abyste spolehlivě použili lokalizační signál.

Vlastnosti a funkce

• Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V pro 
práci s kabely pod napětím

• Vyhledává podzemní vodiče, kabely a po-
trubí pod napětím i vypnuté

• Přesné vyhledání inženýrských sítí a mi-
mořádně rychlá měřící a zvuková odezva

• Dodává se jako kompletní sada připravená 
k použití

Pokročilá technologie a zpracování digi-
tálních signálů umožňuje sledování mno-
hem rychleji, přesněji a jednoznačněji 
než standardní lokátory:

• Levo / pravé navádění citlivé na vzdále-
nost vede uživatele k přesnému umístění 
podzemních inženýrských sítí a eliminuje 
„slepé” vyhledávání vedení /potrubí



• UAT- 620 obj. kód: AP01.8738.40
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AMPROBE v České a Slovenské republice.

• Poloautomatické řízení zisku rychle detekuje 
sledovací signál a umožňuje přesné nastavení 
citlivosti přijímače

• Displej na přijímači je vysoce kontrastní pro 
jasné zobrazení na plném slunečním světle 
s automatickým podsvícením pro stinné a 
tmavé oblasti.

     Měření hloubky
• Silný zkušební signál generovaný 10wat-

tovým proměnným výstupem vysílače pro 
spolehlivou lokalizaci hloubky a vzdálenosti

• Měření hloubky v aktivním režimu až do 6 m
• Robustní, odolná konstrukce, odolnost proti 

vodě a prachu až do stupně krytí IP54 a odol-
nost proti pádu až do výšky 1 m

• Lokalizace zemní poruchy pro napájecí a 
telekomunikační kabely pomocí volitelného 
přijímače s A rámem

Trasovače vedení Amprobe UAT 600 jsou 
dodávány ve dvou provedeních 
model UAT 610 a UAT 620.
Sada TL-UAT-600 obsahuje:
Černý testovací kabel s odnímatelnou černou 
krokosvorkou
Červený testovací kabel s trvale připojenou 
červenou krokosvorkou
Zemnící kolík

Vlastnosti a funkce

Trasovač vedení 
Amprobe UAT 600

Sada AF-600 obsahuje:
Přijímač s rámečkem A
Baterie (6) 1,5 V AA (IEC LR6)
Přenosný kufřík
Uživatelský manuál


