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Emiţător frecvenţă acustică TG 600 
 

Emiţătorul de frecvenţă acustică TG 600 este conceput special pentru localizarea exactă a defectelor 
cablurilor şi manşoanelor prin metoda twist. Prin afişarea curentului de intrare şi ieşire, este uşurată 
alegerea unei ajustări corecte. 
Compensarea capacitivă protejează amplificatorul de mare putere la suprasolicitari termice. În felul 
acesta se realizează o îmbunătăţire a puterii de ieşire şi a duratei de conectare. În afara utilizării pentru 
localizarea defectelor în cablu, datorită puterii mari, aparatul se poate folosi de asemenea şi pentru 
aplicarea procedeelor de ardere cu ajutorul frecvenţelor înalte, în special pentru cablurile de semnalizare 
şi de telefonie. 
Puterea maximă de ieşire poate fi selectabilă între 60 sau 600 VA; gama de 60 VA este utilizata în 
principal în scopul identificării traseelor şi determinarii adâncimii cablurilor. 
 

Caracteristici: 

 Emiţător de frecvenţe acustice puternic, până la 600 VA 

 Frecvenţa de 2 sau 10 kHz, stabilizată prin cuarţ (alte frecvenţe posibil de livrat la cerere) 

 Ieşire fără potenţial 

 Ajustarea impedanţei în 8 trepte de la 0,3 până la 300  

 Compensare prin comutare a puterii reactive pentru o ajustare optimă 

 Protecţie termică de suprasarcină 

 Indicarea curentului de intrare şi ieşire 
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Date Tehnice 

 TG 600 

Puterea de ieşire în 2 trepte - reglare continuă în fiecare treaptă 
la 2 kHz; 60 VA / 600 VA 
la 10 kHz; 45 VA / 450 VA 

Curent ieşire max. 30 A 

Frecvenţe 2000 Hz ± 0,1% / 10.000 Hz ± 0,1% 
alte frecvenţe la cerere 

Impedanţa de ieşire în 8 trepte - 0,3  / 0,8  / 1,8  / 4  / 10  / 30  / 100  / 300  

Mod de funcţionare Funcţionare continuă 
Funcţionare cu impulsuri - puls-lăţime 

rată de repetare; Deschis cca. 0,7 s / Inchis cca. 0,3 s 

Afişare  Iin (A) / Iout (A) - Indicarea supratemperaturii 

Ieşire Cleme pentru polaritate pe spatele aparatului 

Tensiunea de alimentare Tensiunea reţelei 110 - 120 V / 220 - 230 V / 240 V; ± 10%  
50 Hz - 60 Hz 

Puterea max. consumată 2200 W 

Protecţie internă a 
aparatului 

Limitare supracurent - Decuplare la supratemperatură  

Temperatura de 
funcţionare 

- 20 până la + 40°C 

Dimensiuni (l x H x A) ca. 505 x 255 x 300 mm 

Greutate cca. 38 kg 

 
Indicaţii pentru emiterea comenzii 
Vă rugăm să specificaţi în fiecare cerere sau comandă: 
 

Emiţător frecvenţă acustică TG 600 414+004 

Livrarea conţine: Standard La 
alegere 

Emiţător frecvenţă acustică TG 600 fără accesorii   

Conductor de conectare la reţea   

Cablu de conexiune cu cleme cu lăţimea 24 mm   

Conductor de punere la pământ de 3 m lungime; cu clemă de împământare 
cu lăţimea 24 mm 

  

Manual de utilizare   

Opţiuni   

Stativ pliant pentru aparat de 19“ până la 5 HE; Înălţime lucru cca. 90 cm   

Cleşte transformator curent Ø 70 mm; cu cablu de conexiune; AZ 10 / D 70   

Cleşte transformator curent Ø 80 mm; cu cablu de conexiune; AZ 10 / D 80   

Cleşte transformator curent Ø 125 mm; cu cablu de conexiune;  
AZ 10 / D 125 

 

Tensiune reţea: 
  110 V ~ până la 120 V ~ 

 
  220 V ~ până las 230 V ~ 

 
  2240 V ~ 

 
 *   ...........   Componentele livrate la livrarea standard 
   ..............   Posibil de ales (vă rugăm marcaţi cu cruce componentele solicitate) 
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