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HLEDAČE KABELŮ

C.A 6681

Údaje pro objednávku:
C.A 6681 P01.1416.26

Technická data

Vysílač

Displej: LCD s barografem
Velikost detekovaného externího napětí: 12 … 300 V
Kmitočet detekovaného napětí 0, 50-60Hz
Kmitočet výstupního signálu: 125 kHz
Napájení: 1x9V, 6LR61
Elektrická bezpečnost: ČSN EN 61010-1 / CAT III/300V
Hmotnost / rozměry: 420g/190x89x42,5 mm

Přijímač
Displej: LCD s barografem
Detekce kabelu ve zdi nebo v zemi: od 0 … 250 cm
Bezkontaktní detekce napětí: od 0 … 40 cm
Napájení: 6x1,5V, LR6
Hmotnost / rozměry: 320g/241,5 x 78 x 38,5 mm

Součást dodávky:
Souprava (vysílač + přijímač) 1ks
Přenosný kufřík 1ks
Sada měřících vodičů 1ks
Měřící vodič se síťovou zástrčkou 1ks
Měřící vodič se zástrčkou B22 1ks
Měřící vodič se zástrčkou E14 1ks
Sada krokosvorek 1ks
Zemnící elektroda 1ks
Baterie 9V 1ks
Baterie 1,5V AAA 6ks
Návod k obsluze 1ks

Charakteristika

• Souprava (přijímače/vysilače) pro vyhledávání kabelů, kabelových zkratů a přeru-
šení v živých i neživých obvodech

• Vyhledávání kabelů a vodičů pod zemí i ve zdech
• Lokalizace pojistek a jejich přiřazení k obvodům
• Lokalizace skrytých zásuvek a rozvodných krabic
• Vyhledávání přerušení a zkratu v podlahových topných systémech
• Vyhledávání kovových trubek vodovodních rozvodů a rozvodů topeni
• LCD displej vysílače zobrazuje kód a úroveň vysílaného signálu, stav vysílače

(vysílá/nevysílá), stav baterie, varování před externím napětím a případně jeho
hodnotu (funkce voltmetru)

• LCD displej přijímače zobrazuje kód a úroveň vysílaného signálu, citlivost přijí-
mače, stav baterie přijímače i vysílače, varování před externím napětím

• Automatické nebo manuální nastavení citlivosti
• Vizuální nebo zvuková indikace signálu (zvuková s možností deaktivace)
• Funkce automatického vypnutí
• Podsvícení displeje přijímače
• Integrovaná LED svítilna ve vysílači i přijímači
• Souprava je standardně dodávána v nárazuvzdorném kufříku

C.A 6681

Obsah dodávky
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