CA6681 - Kabel, rør
rør-- og installasjonssøker
- For søking på både spenningssatt og spenningsløst anlegg

EAN 3760171417911 / E - NR 8030360
CA6681 LOCAT-N er en kabelsøker og metalldetektor for enkel og presis søking av elkabler og telekabler på både spenningssatt og spenningsløse anlegg. Kodningen er digital
som gjør det enkelt å identifisere kabler.
Instrumentet består av en senderenhet og en mottakerenhet, som begge har stort LCD
display med digital visning og bakgrunnsbelysning. Instrumentet har i tillegg numerisk
søkeindikasjon, bargraf og akustisk signalering, for enkelt og raskt finne kabler og rør. En
annen praktisk funksjon er lykten i begge enhetene.
Bruksområde:
• Identifisering av sikringer
• Identifisering av spenningsførende kabler
• Søke etter kabler og rør i vegger og gulv
• Lokalisering av kortslutning
• Lokalisering av kabelbrudd
• Lokalisering av rør av stål eller kobber
CA6681 LOCAT-N tilfredsstiller EN 61010-1 og EN 61326-1 CAT III – 300 V og leveres i
en hardplast koffert inkl. 1 sett rød og svart 4 mm isolerte banankabler, 2 stk.
krokodilleklemmer, 1 stk. jordspyd, 1 x 9 V batteri, 6 x 1,5 V AAA batterier, 1 stk. adapter
for B22 (bajonett), 1stk. adapter for E14 (lampetilkobling),
1 stk. 230 V adapter og brukermanual.

Tekniske Data:
CA 6681E sender:
Skjerm:

LCD med visning av funksjon og
bargraf

Målefrekvens:

125 kHz

Eksternt spenningsområde:

12 til 600 VAC/DC

Batteri:

9 V 6F22

Mål:

190 x 89 x 42,5 mm

Vekt:

420 g inkl. batteri

CA 6681R mottaker:
Skjerm:

Bakgrunnsbelyst LCD med
visning av bargraf,
transmissjonskode, mottakere,
sendere og batteristatus

Detekterings dybde:
En-leder applikasjon:

0 til 2 meter

To-leder applikasjon:

0 til 0,5 meter

Enkel loop funksjon:

Opptil 2,5 meter

Identifiering av nettspenning:

Ca. 0 til 0,4 meter

Batteri:

6 x 1,5 V AAA batterier

Mål:

24,5 x 78 x 38,5 mm

Vekt:

360 g inkl. batterier

