
CL 20
Localizador de cabos BAUR

O localizador de cabos CL 20, composto de um transmissor e um receptor, serve  
para a localização exata de cabos e tubos metálicos. Com a determinação da 
profundidade de instalação de até 4,5 m e medição de corrente de sinal mediante 
pressionamento de botão, você obtém em curtíssimo tempo dados confiáveis sobre 
a posição do cabo. 

Diversos modos e funções permitem uma adaptação sem problemas às respectivas 
condições no campo e tornam o equipamento universalmente aplicável.

Devido à alta capacidade em baixa frequência (815 Hz) o localizador de cabos CL 20 
é especialmente apropriado para a localização de segmentos de cabos mais longos, 
condutores elétricos várias vezes aterrados e cabos de telefone, bem como sistemas 
CATV. 

Características

 ▪  Localização de rotas de cabos e tubos 
metálicos

 ▪  Indicação digital da profundidade de 
instalação de cabos e tubos metálicos

 ▪  Medição do fluxo de sinal no cabo

 ▪  Transmissor operado a bateria 
recarregável para a transmissão galvânica 
ou indutiva de cabos e tubos

 ▪  4 modos de operação do receptor 
disponíveis para diversas condições de 
localização:

 –  Método máximo

 –  Método máximo exato

 –  Método mínimo

 –  Rastreamento de rota de cabos com 
exibição de direita-esquerda

 ▪  Visualização óptica e acústica de sinais 
com frequência variável

 ▪  Exibição da intensidade de sinal absoluta 
e relativa

 ▪  Adaptação automática da amplificação 
de sinal

 ▪  Adaptação automática da impedância em 
caso de acoplamento direto de sinal

 ▪  4 frequências de localização ativas:

 –  815 Hz

 –  8 kHz

 –  33 kHz

 –  82 kHz

 ▪ 2 níveis de potência por frequência de 
localização

 ▪  Localização de 50/60 Hz passiva em cabos 
energizados

 ▪  Localização com radiofrequências (RF) e  
proteção catódica (CP)

 ▪  Uso simultâneo de 2 frequências de 
localização (815 Hz & 82 kHz)

 ▪  Design ergonômico

 ▪  Fácil manuseio
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Simples, exato, econômico
 ↗  Localização rápida e precisa da posição e  

profundidade de instalação de cabos

 ↗  Operação intuitiva – sem necessidade de  
conhecimentos especiais de técnicas de medição

 ↗ Leve e manuseável



Página 2/3 Folha de Dados: BAUR GmbH · 896-206-8 · 12.2020 · Sujeito a alterações

Dados técnicos

Receptor

Frequências de operação 815 Hz, 8 kHz, 33 kHz, 82 kHz, 
50/60 Hz, RF/CP

Modos de operação  ▪  Método máximo
 ▪  Método máximo exato
 ▪  Método mínimo
 ▪  Rastreamento de rota de cabos com 

exibição de direita-esquerda

Sinal acústico Com frequência variável

Medição da corrente Exibição do nível de corrente do cabo 
procurado

Tipo de bateria 6 x 1,5 V baterias alcalinas IEC LR14

Tempo de duração da 
bateria

 ▪ Operação contínua: aprox. 40h
 ▪ Operação de tempo curto: aprox. 82 h

Exibição da intensidade  
de sinal

Indicador de barras LCD
Valor digital absoluto (0 – 999)

Adaptação de amplificação Automático & manual

Amplificação dinâmica 126 dB

Medição da profundidade máx. 4,5 m (automático & método de 45°)

Temperatura ambiente 
(operação)

-20 até +55°C

Dimensões (L x A) aprox. 770 x 240 mm

Peso aprox. 1,3 kg

Grau de proteção IP54

Geral

Segurança e CEM Conformidade CE com a Diretriz de baixa 
tensão (2014/35/UE) e a Diretriz CEM 
(2014/30/UE)

Transmissor

Frequências de operação 815 Hz, 8 kHz, 33 kHz, 82 kHz

Adaptação de carga 5 – 20.000 Ohm (automático)

Potência de saída Níveis de potência

Frequência Normal Alta

815 Hz 0,2 W 5 W

8 kHz 0,2 W 5 W

33 kHz 0,2 W 5 W

82 kHz 0,2 W 1 W

815 Hz + 
82 kHz

0,2 W / 
0,06 W

3 W /  
0,67 W

Tipo de bateria recarregável Bateria de chumbo 12 V, 7 Ah (isenta de 
manutenção, segura contra vazamento)

Duração de operação das 
baterias recarregáveis (de 
acordo com a carga, frequ-
ência e nível de potência)

 ▪ Operação contínua: aprox. 10 – 20 h
 ▪ Operação de tempo curto: aprox. 50 – 70 h

Ciclos de carregamento das 
baterias recarregáveis

400 – 1.200

Carregador

Alimentação de tensão 100 – 240 V, 50/60 Hz, máx. 1,5 A

Corrente de carga 1.240 mA

Tensão de saída DC 14,5 V

Temperatura ambiente 
(operação)

-20 até +55°C

Temperatura de  
armazenamento

 ▪ Bateria de chumbo instalada:  
-20 até +55°C

 ▪ Bateria de chumbo não instalada:  
-40 até +55°C

Dimensões (L x A x P) aprox. 410 x 160 x 150 mm

Peso aprox. 5 kg

Grau de proteção IP54

Escopo de fornecimento

 ▪  Receptor

 ▪  Transmissor incl. bateria recarregável

 ▪  Carregador, 100 – 240 V

 ▪  6 x 1,5 V baterias alcalinas IEC LR14

 ▪  Cabo de conexão 3 m, com garras de conexão

 ▪  Haste de aterramento

 ▪  Bolsa para receptor e transmissor

 ▪  Manual de operação

Acessórios e opcionais

 ▪  Acoplador flexível, aprox. 100 mm, 8 kHz / 82 kHz

 ▪  Acoplador flexível, aprox. 180 mm, 815 Hz / 82 kHz

 ▪  Acoplador flexível, aprox. 180 mm, 8 kHz / 82 kHz

 ▪  Sonda de localização de defeito do revestimento do cabo GRP

 ▪  Fone de ouvido
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Contato:

Representantes da BAUR:
www.baur.eu > BAUR worldwide

BAUR GmbH (Headoffi  ce Österreich)
T +43 (0)5522 4941-0
F +43 (0)5522 4941-3
headoffi  ce@baur.at
www.baur.eu

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH
T +49 (0)2181 2979 0
F +49 (0)2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de
www.baur-germany.de

BAUR France
T +33 (0)9 800 10 300
F +33 (0) 172 718 485
info@baur-france.at
www.baur-france.at/fr

Baur do Brasil Ltda.
T +55 11 297 25 272
atendimento@baurdobrasil.com.br
www.baurdobrasil.com.br

奥地利保尔公司上海代表处
电话 +86 (0)21 6133 1877
传真 +86 (0)21 6133 1886
shanghaioffi  ce@baur.at
www.baur.eu/cn

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 0957
sales@baurtest.com
www.baur.eu

BAUR Representative Offi  ce Hong Kong
T +852 2780 9029
F +852 2780 9039
offi  ce.hongkong@baur.at
www.baur.eu


