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VCI-3™ system
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VCI-3™systém pro identifikaci a fázování kabelů  během instalačních nebo 
údržbových prací na třífázových systémech bez napětí.

VVVÝÝÝHHHOOODDDYYY
Unikátní vyvážený  systém, který 

eliminuje indukci signálu na jiné 
vodiče

Tři různé frekvence k identi-

fikaci každé fáze

snadná instalace a ovládání

Rozšířený rozsah měření:    
až 10 km 

Tónový vysílací signál více
než 8 hodin

Lehký a kompaktní

Volitelný převodník               
magnetického snímání

Detekce fáze přítomností 
nebo nepřítomností vysílacího 
tónu

Digitální filtrování síťových 
harmonických

Unikátní metoda duálního
uzemnění 

POPIS
Tónový vysílač integruje reproduktor a 
mikrofon pro záznam zprávy s hlasovou 
identifikací. Vysílač používá pro nain-
dukování magnetického proudu vysílací 
kleště nebo tři krokosvorky. Kleště in-
dukují proud do vodiče i přes případné 
stínění. Díky své dobíjecí baterii dokáže 
zajistit více než osm hodin nepřetržitého
měření. 

Kompaktní detektor používá magnet-
ický senzor. Má vestavěný reproduktor 
s nastavitelnou hlasitostí a konektor 
pro sluchátka k poslechu hlasové iden-
tifikační zprávy i v hlučném prostředí. 
Prahová hodnota detekce senzoru je 
nastavitelná podle typu a délky ka-
belu. Detekce je zaručena systémem 
digitálního zpracování, který kontroluje 
přítomnost nebo nepřítomnost každého 
tónu přicházejícího z konce vysílače. 
Unikátní systém společnosti ndb Tech-
nologies zaručuje bezpečné, přesné a 
bezproblémové měření.
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Systém pro identifikaci kabelů

VCI-3™ in field application
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Batterie 7x NiMH AA batterie

VVVýýýdddrrržžžžžž 8 hodin

ČČČaaasss   nnnaaabbbíííjjjeeennnííí 5 hodin

RRRooozzzmmměěěrrryyy 210 x 130 x 55 mm 

Hmotnost 750 g 

PPPrrrooovvvooozzznnnííí   ttteeepppllloootttyyy -10°C to 45°C

SSSkkklllaaadddooovvvaaacccííí   ttteeepppllloootttyyy -20°C to 45°C

NNNaaabbbíííjjjeeecccííí   ttteeepppllloootttyyy 0°C to 45°C 

Batterie Li-Ion 3.7V 900mA

VVVýýýdddrrržžž 4 hodin

ČČČaaasss   nnnaaabbbíííjjjeeennnííí 5 hodin

                                                                           ŠŠŠííířřřkkkaaa   pppááásssmmmaaa 300Hz do 3000Hz

RRRooozzzmmměěěrrryyy 130 x 75 x 26 mm 

Hmotnost 170 g 

PPPrrrooovvvooozzznnnííí   ttteeepppllloootttyyy -10°C to 45°C 

SSSkkklllaaadddooovvvaaacccííí   ttteeepppllloootttyyy -20°C to 45°C 

NNNaaabbbíííjjjeeecccííí   ttteeepppllloootttyyy 0°C to 45°C  

SSSTTTAAANNNDDDAAARRRDDDNNNÍÍÍ   PPPŘŘŘÍÍÍSSSLLLUUUŠŠŠEEENNNSSSTTTVVVÍÍÍ:
• VCI-3E™ Vysílač

• VCI-3D™ Detektor

• Magnetická sensor

• Nabíječka

• Sada kabelů

• Transportní kufřík

• Manuál

• Kalibrační list

 VCI-3E™  TTTEEECCCHHHNNNIIICCCKKKÉÉÉ   PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRYYY

 VCI-3D™  TTTEEECCCHHHNNNIIICCCKKKÉÉÉ   PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRYYY

PPPŘŘŘEEEHHHLLLEEEDDD   
VCI-3 ™ používá proudovou induktivní  
metodu. Proud je indukován pomoci 
přímeho připojení na vodič nebo pomocí 
magnetických měničů. Uzemnění je nutné 
na jednom nebo obou koncích třífázového 
obvodu, meřený obvod může být trvale 
uzeměn při měření pro zajištění                 
maximální bezpečnost obsluhy. Unikátní 
systém detekce tónů zaručuje       
bezchybnou a bezpečnou identifikaci. 
VCI-3 ™ je kompaktní zařízení, které se 
velmi snadno používá.

VVVooollliiittteeelllnnnááá   sssaaadddaaa   

vvvyyysssííílllaaacccíííccchhh   kkkllleeeššštttííí

VVVooollliiittteeelllnnnýýý   kkkllleeešššťťťooovvvýýý   dddeeettteeekkktttooorrr VVVooollliiittteeelllnnnýýý   ssseeennnzzzooorrr   vvveee   tttvvvrrraaarrruuu   

“““VVV”””      ppprrrooo   dddeeettteeekkktttooorrr   PPPIIILLLCCC

MMMaaagggnnneeetttiiiccckkkýýý   ssseeennnsssooorrr   ppprrrooo

dddeeettteeekkktttooorrr   (((ssstttaaannndddaaarrrdddnnnííí)))

VVVooollliiittteeelllnnnááá   sssaaadddaaa   kkkooommmpppaaasss   

sssooonnnddd

SSSaaadddaaa   kkkaaabbbeeelllůůů   vvvyyysssííílllaaačččeee   

(((ssstttaaannndddaaarrrdddnnnííí)))


