Kábelkereső, LKZ-700
Az LKZ700 kábelkeresővel betonba, téglába, fába beépített, ill. földbe temetett
kábelek helye határozható meg. A kábelek lehetnek feszültség alatt, vagy
feszültség mentesek, a készülék az üzemmódot automatikusan beállítja.
Feszültség mentes és feszültség alatti kábelek felderítése:
Kábelek felderítése pincében, falban, padlózatban
Kábelszakadások felderítése
Rövidzárak felderítése
Kábelnyomvonal felderítése épületben
Kábel-elágazások és rejtett kapcsoló felderítése
Árnyékolt kábelek nyomvonalának felderítése
Fémcsatornában futó kábelek felderítése,
Kapcsolószekrényekben lévő biztosítók azonosítása
Fém vízvezeték és fűtőcsövek felderítése
Feszültség alatt lévő kábelek érintés nélküli felderítése
Főbb tulajdonságok
Az adó és vevőegység működésének jelzése LED-del és hangjelzéssel
Működés széles feszültség tartományban, 500 Veff
Három adó üzemmód: automatikus és kézi üzemmód váltás, vevő érzékenységi szintjének állítása,
Négy kábel követési mód: feszültség, áram, feszültség-áram és teljesítmény
Adó táplálása tölthető telepről
Nagy hatékonyság és alacsony ár

Általános adatok
Vevő max. felderítési távolsága (”M” üzemmód): 2 m
Érintés nélküli felderítési távolság: 20 cm levegőben, 3 cm betonban
Kettős szigetelés EN 61010-1 szerint
Mérési kategória: CAT III 600V EN 61010-1 szerint
Mechanikai védettség (adó/vevő): IP40 (EN 60529 szerint)
Adó működési feszültsége: max. 500 Vrms (707 Vcsúcs)
Táplálás
○ adó: tölthető telep SONEL/Ni-MH 9,6V 2Ah (töltési hőmérséklet:
0... 40°C)
○ vevő: 9V 6LR61 alkáli telep
● Működesi hőmérséklet: -20... 50°C
● Méretek / súly:
○ Adó: 230 x 67 x 36 mm / kb. 490 g
○ Vevő: 210 x 82 x 24 mm kb. 200 g
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Készülékkel szállított tartozékok
● Mérőkábel banándugóval, 1,2 m, fekete: WAPRZ1X2BLBB
● Mérőkábel banándugóval, 1,2 m, sárga: WAPRZ1X2YEBB
● Mérőtüske banándugóval, sárga: WAS0NYE0GB1
● Mérőtüske banándugóval, fekete: WAS0NBL0GB1
● Mérőkábel dobon, 20 m , piros: WAPRZ020REBS
● Ni-MH tölthető telep 9,6V, 2Ah: WAAKU04
● Krokodil csipesz K01, fekete: WAKR0BL20K01
● Krokodil csipesz K02, sárga: WAKROYE20K02
● Hordtáska M4: WAFUTM4
● Földelő érintkező mérőcsúcs (rúd), 26 cm: WAS0NG26
● Tápfeszültség adapter Z1, 3,5 mm dugó: WAZAS3X5Z1
● Használati útmutató
● Telep (LKO)
Külön rendelhető tartozékok
● Kábeldob mérőkábelhez: WAPOZSZP1
● Földelő érintkező mérőcsúcs (rúd), 80 cm: WASONG80

RCD-k beazonosítása elosztó dobozban

Vezetékkeresés és szakadás behatárolása

Rövidzár behatárolása
Földalatti kábelek keresése
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