
AT-9X

 “Power-Pup” - Thiết bị định vị 
đường dây có tải 50 / 60 Hz

Cung cấp dịch vụ chăm 
sóc khách hàng chất 
lượng với hơn 40 năm 
kinh nghiệm trong 
ngành.

2 chế độ dò: Null và Peak 
Điều chỉnh độ nhạy dễ dàng
Màn hình hiển thị trực quan 

Tích hợp loa ngoài
Sử dụng 6 pin AA
Chức năng đo độ sâu của cáp



AT-9X - Power Pup
AT-9X được thiết kế để định vị dây cáp điện online có tần số 50/60Hz. 

2 anten chuẩn (1 cho chế độ null và 1 cho chế độ peak) được tích hợp vào 
mạch cộng hưởng, phản ứng siêu nhạy với tín hiệu tần số 50/60 Hz.

Thiết kế cho phép thiết bị phát hiện được năng lượng điện phát ra từ dây cáp 
mang dòng tải rất nhỏ. Không giống các thiết bị khác, phản ứng với nhiều dải 
tần số, anten của AT-9X chỉ phản ứng với tín hiệu điện 50/60 Hz. 

Với việc quan sát đồng hồ, hoặc nghe speaker, người vận hành có thể xác 
định vị trí, đánh dấu và đo độ sâu của cáp.  Ngoài ra còn có thể định vị lỗi trở 
kháng thấp  tại các vị trí nối cáp chữ “T” hoặc nối cáp chữ “Y”.

AT-9X được tối ưu hóa 
bởi sự đơn giản. Người 
dùng hoàn toàn có thể 
sử dụng thiết bị chỉ sau 
vài phút đọc hướng dẫn 
sử dụng kèm theo máy. 

Chúng tôi cam kết cung cấp cho 
khách hàng các thiết bị tốt nhất thị 
trường.

179 N. Yellowstone Hwy.  •  Idaho Falls, ID 83401
Phone: (208) 528-8875  •  Fax: (208) 528-8877

www.aquatronics.com  •  aquatron@aquatronics.com

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM NGHIỆM 
Địa chỉ: 88 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội 
Tel: 04 37198669/37198670 Fax: 04 37198659   Hotline: 0904090913 
Email: info@mtc.vn             Website: www.mtc.vn




