
TG 20/50
BAUR tónový vysílač

TG 20/50 je přenosný generátor na síťový nebo bateriový provoz se zabudovaným 
nabíječem.

Ve spojení s přijímačem tónové frekvence UL 30 a vyhledávací tyčí SP 30, slouží  
tónový vysílač k trasování, lokalizování zkrutového pole a stanovování hloubky ka-
belů a kovových vedení.

Vlastnosti

 ▪  Automatické nebo ruční přizpůsobení 
impedance

 ▪  Vestavěná nabíječka a akumulátor, provoz 
z baterie nebo ze sítě

 ▪  Nepřetržitý nebo taktovaný výstup

 ▪  Dvě volitelné výstupní frekvence

 ▪  Přístroj (s osvětlením) s přepínatelnou 
indikací Iout a Iin (výstup, vstup)

 ▪  Svorky chráněné proti dotyku

 ▪  Přístroj chráněn proti stříkající vodě

 ▪  Vysoký výstupní výkon, tím je umožněno 
použití zkrutové metody

 ▪  Zdířka pro rámovou anténu na boční 
stěně
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Rozsah dodávky

 ▪  BAUR tónový vysílač TG 20/50

 ▪  Nosný řemen, přestavitelný

 ▪  Síťový kabel 2,5 m

 ▪  Zemnicí kabel 3 m, se zemnicí svorkou

 ▪  Návod k obsluze

Volitelné doplňky

 ▪ Rámová anténa RA 10

 ▪ Indukční vazební kleště AZ 10/D 70, vč. připojovacího kabelu

 ▪ Indukční vazební kleště AZ 10/D 80, vč. připojovacího kabelu

 ▪ Indukční vazební kleště AZ 10/D 125, vč. připojovacího kabelu

 ▪ Bateriové připojovací kabely černý a červený 5m každý

Technické údaje

Výstupní výkon

Při síťovém provozu 0 – 50 VA

Při aku-provozu 0 – 20 VA

Max. výstupní proud 8 A

Frekvence 2 frekvence přepínatelné:
2 kHz ± 0,1% zkreslení  ≤1,5% z 4 VA
10 kHz ± 0,1% zkreslení  ≤3% z 4 VA

Výstupní impedance v 7 stupních:
1 Ω/ 3 Ω / 10 Ω / 30 Ω / 100 Ω / 300 Ω 
/ 1000 Ω
automatické nebo ruční nastavení

Nabíječka (vestavěná) Ochrana při přebíjení, při provozu na síť 
je akumulátor automaticky nabíjen

Ochrana při vybití Vypnutí přístroje při nízké kapacitě 
akumulátoru

Doba provozu z akumulátoru cca 2,5 hod. při 20 VA

Okolní teplota  
(provoz)

-20 °C až +50 °C

Napájení

Síťové napětí 110 – 120 V, ±10 %, 50/60 Hz
220 – 230 V,  ±10 %, 50/60 Hz
240 V,  ±10 %, 50/60 Hz

Integrovaný akumulátor 12 V; 9,5 Ah

Externí napájení DC 12 – 24 V (ochrana proti přepólování)

Rozměry (Š × V × H) cca 290 x 130 x 250 mm

Hmotnost cca 9,5 kg

Bezpečnost a elektromag-
netická kompatibilita

Shoda s předpisy ES dle směrnice o elekt-
rických zařízeních určených pro používání v 
určitých mezích napětí (2014/35/EU) 
a směrnice o elektromagnetické kompatibi-
litě (2014/30/EU) 
a s požadavky normy EN 60068-2 a násl. 
(zkoušení vlivů prostředí)


