
Kábelnyomvonal keresés feszültség mentes, és
feszültség alatt lévő kábeleken

Kábelkeresés falban, padlózatban, stb.
Kábelszakadás keresése

Kábelnyomvonal keresés üzemekben
Betáplálási pontok és kapcsolók keresése épületben

Kábel rövidzárlat keresése
Árnyékolt kábel nyomvonalának keresése

Kábelkeresés fém kábelvezetőkben
Biztosítók azonosítása kapcsolószekrényekben

Földbe temetett kábelek nyomvonalának keresése
Vezető anyagú víz és hőtáv csövek nyomvonalának

keresése
Feszültség alatt lévő kábelek érintés mentes keresése

Főbb tulajdonságok
● A vevő 3D funkciója lehetővé teszi az áramirány meghatározását

az objektum pontos behatárolásához
● Fáziskeresés
● Vevő 4 adóval való működése, kábelszakadás meghatározás és

kábelek szétválogatása céljából ,
● LED-es mérési hely megvilágítás
● Csatlakozás fejhallgatóhoz a vevőn
● Háttér-világított kijelző
● Adó telep állapot kijelzése és a vevő hozzáállítása az adóhoz
● Működés széles feszültség határok között 711 Vrms-ig,
● Feszültségmérés 500 Vrms-ig,
● Három-szintű adási mód,
● Automatikus és kézi üzemmód
● 5 nyomvonal keresési üzemmód - feszültség, áram, áram-feszültség

teljesítmény és lakatfogó
● Szoftver frissítés USB porton keresztül
● Külön rendlhető tartozékok az keresett objektum pontos

behatárolásához - mint például érintéssel és érintés nélkül működő
mérőfej  és mérő-lakatfogó

Érintésvédelem
● Kettős szigetelés EN 61010-1 szerint
● Mérési kategória: CAT III 600V, EN 61010-1 szerint
● Adó mechanikai védelme: IP67, EN 60529 szerint
● Vevő mechanikai védelme: IP40, EN 60529 szerint

Általános adatok
● Adó táplálása: 4 AA méretű alkáli telep, vagy tölthető NiMH telep
● Adó működési feszültsége: max. 500 Vrms (707 Vcsúcs)
● Detektálási távolság: max. 2 m („I” üzemmódban)
● Érintés mentes neon távolság: max 20 cm levegőben, 3 cm

betonban
● Vevő táplálása:  9V 6LR61 alkáli telep
● Működési hőmérséklet: -10... 50°C

Készülékkel szállított tartozékok
Megnevezés / rendelési szám
● Krokodil csipesz K02, piros / WAKRORE20K02
● Krokodil csipesz K02, kék / WAKROBU20K02
● Földelő mérőrúd, 26 cm / WASONG26
● Mérőcsúcs  banándugós hüvellyel - kék / WASONBUOGB1
● Mérőcsúcs  banándugós hüvellyel - piros / WASONREOGB1
● Mérőkábel banándugóvalkal, 20 m, piros / WAPRZ020REBB
● Mérőkábel banándugóval, 1.2 m, piros / WAPRZ1X2REBB
● Mérőkábel banándugóval, 1.2 m, kék / WAPRZ1X2BUBB
● Hordtáska, M6 / WAFUTM6
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Külön rendelhető tartozékok
● Érintés mentes merőfej  / WASONBDOT
● Érintő mérőfej / WASONDOT
● Mérő lakatfogó C-8 / WASONCEGC8
● Mérőcsúcs  banándugós hüvellyel - fekete CAT III 1000V /

WASONBLOGB1
● Lakatfogó, N-1 / WACEGN1BB
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