Easytest KE 401 Protect
- Linjesøker med databeskyttelse

EAN 5706445370177 / E - NR 8022648
EASYTEST settet, som består av en tonesender og en induktiv søkeprobe, er en enkelt og
robust trådsøker, som løser problemet med at søke, identifisere kabelinstallasjoner av
forskjellig type. EASYTEST er i stand til at finne isolerte kabler på avstander opp til 60 cm
og kan følge kablene inntil til 15 km. Instrumentet kan søke og finne kabler, lederpar,
splittede par, ombyttede par, kortslutninger, brudd på ledere m.m.
EASYTEST er ideelt til tele-/datainstallatøren, hvor et enkelt trådpar skal identifiseres, til
alarmmontøren, som skal spore kabelnettet til alarmanlegget, til el installatøren, som skal
kartlegge ledningsnettet i en bygning, til industrien, som skal søke etter ledere innstøpt i
forskjellige materialer, til forsyningsselskabler, som skal verifisere tilkoblinger og til bil
elektrikeren, som skal søke på ledningsnettet i bilen. EASYTEST kan benyttes innenfor
mange bransjer, hvor en leder ikke umiddelbart kan følges fysisk eller visuelt.
EASYTEST kan også benyttes mot et Tale-sett (opsjon) og således benyttes til to-veis
kommunikasjon over strekninger opptil 15 km. En meget anvendelig funksjon de steder
hvor det ikke er tillatt eller mulig å benytte walkie talkie og mobiltelefoner.
Easytest Protect settet er en videreutvikling av den kjente Easytest Classic (KE 301).
Instrumentet han mange nye funksjoner hvor man bl.a. kan det se om dataporter er
patchet. Med søkeproben kan ISDN/ADSL linjer detekteres.
Easytest Protect sender ut et sinussignal som medfører redusert” Crosstalk” og dermed
muliggjør søkningen på aktive kabler.
Easytest Protect kan tilkobles via RJ 11, RJ 45 eller de medfølgende krokodilleklemmer.

Tekniske Data:
Spenningsbeskyttelse:

110V AC/240V DC

Rekkevidde:

15 km

Batteri sender:

1x9V 6F22 (ekskl.)

Batteri probe:

1x9V 6F22 (ekskl.)

Mål og vekt sender:

68x96x25 mm / 150 g

Mål og vekt probe:

220x40x25 mm / 80 g

Tilbehør
EAN

E-NR

Produkt

5703317401038

8023883

Batt.6Lr61/4022

5703317601063

Prøvespids for induktiv probe, ny model m. krave

5706445370115

8030358

Talkset M/Mikrofoner

5703317601018

8030359

Kurth Induktiv Søkeprobe

