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Universeel en fl exibel leidingzoek-
apparaat in een set met zender en 
ontvanger

CableTracer Pro
inclusief koffer
+ zender TX
+ ontvanger RECV
+ aansluitkabels
+ meetpunten
+ meetklemmen
+ batterijen

Verpakkingsafmetingen  (B X H X D)
440 x 370 x 110 mm

TECHNISCHE GEGEVENS
ZENDER CABLETRACER TX

Uitgangssignaal: 125kHz
Nominale spanning: 12…250V
Meetbereik: 12…400V AC/DC
Frequentiebereik: 0…60Hz

SIGNAALCODES tot 7 verschillende codes 
instelbaar

OVERSPANNINGSCATEGORIE 
CAT III 300 V, verontreinigingsgraad 2

STROOMVOORZIENING
1 x 9V-blok, IEC LR6, alkali

AFMETINGEN (B x H x D)
68 x 130 x 32 mm

GEWICHT (incl. batterij) 200 g

ONTVANGER CABLETRACER RECV

Meetbereiken:
Spanningzoekfunctie: 0 … 0,4 m meetdiepte
Eenpolige meting: 0 … 2 m meetdiepte
Tweepolige meting: 0 … 0,5 m meetdiepte

STROOMVOORZIENING
1 x 9V-blok, IEC LR6, alkali

AFMETINGEN (B x H x D)
59 x 192 x 37 mm

GEWICHT (incl. batterij) 240 g

CableTracer Pro

–  Contactloze tracering van het zendersignaal 
door de ontvanger

–  Lokalisatie van elektrische kabels, zekeringen, 
veiligheidsschakelaars, metalen buizen (bijv. 
verwarmingsbuizen) en nog veel meer

–  Lokalisatie van leidingonderbrekingen in voor-
handen installaties en kortsluitingen in gelegde 
installatiekabels

–  Toepasbaar met en zonder netspanning

–  Hoge zendfrequentie van 125 Khz maakt 
een exacte en storingsvrije lokalisatie zonder 
netstoringen mogelijk

–  Met staafdiagram, numerieke weergave en 
akoestische signalen kan de ontvanger het 
gezochte meetobject exact lokaliseren

–  Overzichtelijke, verlichte LC-displays geven 
de actuele instellingen aan

–  Gelijk- en wisselspanningsweergave

–  Dankzij de signaalcodering kunnen tot zeven 
zenders en een ontvanger worden ingezet, ideaal 
voor werkzaamheden in complexe installaties

–  De ingebouwde AC-spanningzoeker herkent en 
lokaliseert spanningvoerende leidingen

–  Een permanente AC-spanningswaarschuwing 
aan de zender en de ontvanger verhoogt de 
veiligheid

–  Geïntegreerde meetpuntverlichting

Overzichtelijke, verlichte LC-displays Geïntegreerde meetpuntver-
lichting
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