IDEAL SureTrace – Kabel
Kabel--/ sikring og installationssøger - kit 61
61--957

EAN 5706445471041 / EL
EL-- NR 6398932208
IDEAL SureTrace er en ny komplet kabelsøger, for søgning/lokalisering af bl.a. sikringer og
skjulte installationer (også i jord). Sættet består af en senderenhed, der både kan bruges på
installationer med og uden spænding (0-600V), samt en modtager med justerbar
følsomhed.
Ved tilslutning til et spændingsførende kabel, er det muligt at følge/identificere kablet
mod forsyningen, også i jord. Senderen vil indikere om den arbejder på en installation med
eller uden spænding.
Modtageren har et tydeligt display, hvor det indikeres, hvor kraftigt et signal den opfanger
med visning på en bargraf, digital visning, samt ved lydsignal. Det er mulighed at vælge i
mellem tre niveauer af følsomhed, dette sikrer en præcis søgning og derved kan f.eks.
sikringer i tavler identificeres helt nøjagtigt.
Med dette sæt, er der mange anvendelsesmuligheder. Bl.a. søge og følge kabler i vægge,
loft og gulve, finde gruppeafbrydere, identificere et bestemt kabel iblandt mange, følge
kabler i jord i visse tilfælde (testeren er ikke en decideret jordkabelsøger) m.m.
Som ekstra tilbehør kan der leveres en signaltang & batteripakke, der giver mulighed for at
inducere søgesignalet over i installationen, uden elektrisk kontakt.
IDEAL SureTrace opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplet i taske inkl.
prøveledninger, krokodillenæb og betjeningsvejledning.

Tekniske Data:
Sender:
Spænding:

0 - 600V AC/DC

Søgefrekvens:

32kHz

Batterier:

4 stk. AA batterier, inklusiv.

Mål :

185 x 80 x 40mm

Vægt:

435g

Modtager:
Søgedybde:

Op til 4,5meter

Batterier:

3 stk. AA batterier, inklusiv.

Mål :

185 x 70 x 25mm

Vægt:

260g

Tilbehør
EAN

EL
EL--NR

Produkt

5706445471058

6398932224

IC-958 Induktiv tang for Ideal SureTrace

5706445471065

6398932253

BP-958 Batteripakke for Ideal SureTrace

5706445481408

6398915843

Jordspyd, 240mm x ø9mm, A1022

5706445471249

6398932321

Ideal SureTrace 61-959 kit m. tang & batteripakke

