Model 2042 - Vyhledávač kabelů

Víceúčelové řešení pro vyhledávání kabelů
Model Fluke 2042 je profesionální
vyhledávač kabelů pro všeobecné použití.
Je ideálním přístrojem pro sledování kabelů
ve stěnách i pod zemí, vyhledávání
pojistek/jističů na koncových obvodech a
vyhledávání přerušení i zkratů ve vodičích
a v elektrických podlahových topných
systémech.
Může se také použít pro sledování
kovového potrubí rozvodu vody a topení.
Přístroj se dodává v kompletní sadě, která
obsahuje vysílač a přijímač ve speciálním
přenosném pouzdru. Přijímač má i
vestavěnou funkci svítilny pro práci v
šerých prostorech.
Vysílač
Přijímač

Fluke 2042

• Vysílač s LCD displejem pro zobrazení
•
•
•
•
•
•

úrovně vysílaného signálu, vysílacího
kódu a externího napětí
Přijímač s podsvíceným LCD displejem
pro zobrazení úrovně přijímaného signálu
a indikaci napětí živé části
Automatické nebo manuální nastavení
citlivosti na přijímaný signál
Vypnutelné zvukové přijímání signálu
Automatické vypínání
Dodatečná funkce el. svítilny pro šerá
prostředí
Umožňuje připojení dodatečných vysílačů
a rozlišení několika signálů.

• Pro univerzální aplikace (živé či
odpojené) bez dodatečných přístrojů
• Sada obsahuje vysílač a přijímač
• Osvědčený digitálně kódovaný vysílací

signál zaručuje jasné rozeznání signálu.

Specifikace
Rozsah napěťového měření
Frekvenční rozsah
Výstupní signál
Napětí
Rozpětí hloubky vyhledávání kabelů

Vysílač
12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
0..60 Hz
125 kHz
až do 400 V AC/DC

Přijímač

0…2,5 m kabely ve stěně/pod
zemí
0…0,4 m

Detekce hlavního napětí

Baterie ve vysílači: 6 ks baterií 1,5 V
Baterie v přijímači: 1 ks baterie 9 V
Rozměry (VxŠxH) vysílače:
190 mm x 85 mm x 50 mm
Rozměry (VxŠxH) přijímače:
250 mm x 65 mm x 45 mm
Hmotnost vysílače: 0,45 kg
Hmotnost přijímače: 0,36 kg
Záruka 2 roky

použití Fluke 2042

Standardně dodávané
příslušenství
TL27 sada vysoce odolných
měřicích kabelů (2)
TP74 sada kolíkových měřicích sond
AC5 sada krokosvorek
Koženková přenosná brašnička
Skořepinový kufřík

Vyhledávání pojistek/jističů
a osazení obvodů

Vyhledávání kabelů pod
zemí (do max. hloubky 2,5 m)

Přesné vyhledání přerušení
kabelu s dodatečným vysílačem

Informace pro objednávání
Fluke 2042
Fluke 2042T

Vyhledávač kabelů
(vysílač + přijímač)
Vysílač vyhledávače
kabelů

Doporučené volitelné příslušenství

Nejsou dostupné ve všech zemích

Fluke 2042T
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