EAN 4260245850037 / E-N R 4201869

Easytest Classic KE501
- Trådsökarset inkl. induktiv sökprob och väska

Easytest KE501 Kit (EasyTest KE500 / PROBE510) gör det enkelt och snabbt att felsöka, följa och hitta ledningar och
kablar.
Ledningarna på tongeneratorn är helt isolerade och den är skyddad mot främmande spänning på 500VAC i TONEläge och 240VAC i CONT-läge.
EasyTest KE500 kan överföra antingen tre kontinuerliga toner (SOLID) eller två skiftande toner (ALT). SOLID- eller ALTfunktionen kan enkelt väljas från frontpanelen med hjälp av ALT- och SOLID-knapparna. En lysdiod vid sidan av
knappen visar den valda funktionen. Anslut tongeneratorn till den kabel som skall följas/hittas och följ den med
sökproben. Väggar och kabelbuntar är inga problem när en specifik kabel skall hittas.
Sondens spets är gjuten av plast och kolfiberkomposit och förebygger därmed kortslutningar. Denne spets är robust,
och enkel att byta utan att öppna sonden. Den slanka formen ger hög precision vid spårning av par, oavsett om de är
i buntar eller överfyllda kopplingslister. En kraftig LED i sondens spets gör det enkelt att arbeta i mörker.
Sonden kan spåra kabeln upp till ett djup av 60 cm och räckvidden är ända upp till 15 km.
EASYTEST kan dessutom utrustas med två Talk-set så att man kan få tvåvägskommunikation över hela
kabelsträckningen. En mycket användbar funktion på platser där det inte är tillåtet eller möjligt att använda walkietalkie och mobiltelefoner.
Easytest Protect KE501 uppfyller IEC KAT III 300V och levereras i en väska inkl. testpinne och krokodilklämma.

Tekniska Data:
Tonsändare:
6 valbara frekvenser:
:
:

1. SOLID: 1000 Hz
2. ALT: 1000/800 Hz
3. SOLID: 2600 Hz

:
:
:
Autoavstängning:
Överspänningsskydd:
Sökavstånd till kabel:
Söklängd i kabel:
Mått:
Vikt:
Batteri:
Sökprob:
Mått:
Vikt:
Batteri:

4. ALT: 2600/1900 Hz
5. SOLID: 577,5 Hz
6. ALT: 577,5 Hz
Efter 45 min.
Upp till 500V AC/DC max. 15 min
Upp till 60cm
Upp till 15 km (utan belastning)
68mm x 96mm x 25mm
150g (utan batteri)
9V (exkl.)
220mm x 39,8mm / 34mm x 24mm
80g (utan batteri)
9V (exkl.)

Tilbehör
EAN

E- NR

Produkt

5703317401038

5327080

Batteri - 9V, 6F22

5703317601018

4210471

Induktiv sökprob KE310

5703317601063

4200153

Provspets till induktiv prob, ny model m. krave

5706445370115

4210472

Talkset, två headset t. Easytest

