Guider för urval av kabelsökare och Sökare för ledningar under jord
Grundläggande serien
Elektriker i bostadsområden och
kommersiella fastigheter och
snickare som snabbt behöver identifiera
strömbrytarpaneler samt lokalisera och
söka efter strömsatta och strömlösa elkablar
•
•
•
•

Toppbetyg
”Jag använder den här enheten
vareviga dag.”

Elektrisk felsökning för byggnader
RESCOM-belysningsunderhåll
Gör-det-själv-underhåll
Kommersiella elinspektioner (kontor)

Avancerade serien
Professionella elektriker i kommersiella och lättare
industriella miljöer som behöver en kabelsökare med
avancerade funktioner för exakt lokalisering och sökning för
användning i täta elektriska installationer
•
•
•
•

Inspektion av kablar i kommersiella byggnader
Mappning av elkablar av små elektriska installationer i industrier
Underjordiska kabelplaceringar (mindre än 30 cm djup)
Platser för underjordiska ledningar (elektriska/mekaniska källare)

Industriella serien

Utomhustillämpningsserien

Industriella elektriker och underhållstekniker som behöver en
industriell kabelsökare med avancerad sökningsteknik, avancerat
användargränssnitt och signalbehandling
• Elektriska kabelsökare för industriella miljöer
• Kabellokalisering och -sökning i kontrollsystem
• Kabelsökare för inspektion av och sökning efter elektriska kretsar i motorer
och styrenheter i industriella miljöer

El- och byggentreprenörer, fältelektriker och
projektansvariga ingenjörer som behöver lokalisera och söka
efter strömkablar och underjordiska metallanläggningar som är
nedgrävda på upp till 30 m djup.
•
•
•
•

Sökning efter gas-och vattenledningar för byggprojekt
Validering av elektriska kretsar
Detektering av jordfel i kablar under jord på upp till 30 meters djup
Sökning efter kablar under jord för belysningsinstallationer
(parkeringsplatser i kommersiella områden)

”Jag litar på den här enheten till 100 %
och det gör alla mina medarbetare också.
Var den än säger att man ska markera
för ledningen har den aldrig haft fel utan
träffar rätt varenda gång. Det är det bästa
systemet jag någonsin använt.”
-Kundomdömen för AT-6030
100 % av kunderna som har recenserat
den här produkten rekommenderar den.

Passar bäst

Beskrivning

AT-6010-EUR
•
•
•
•

Bostadselektriker
Elektriker i kommersiella fastigheter
Byggentreprenörer
Tekniker för anläggningsunderhåll

AT-6020-EUR
•
•
•
•
•

AT-6030-EUR

Elektriker i kommersiella byggnader
Elektriker som jobbar med byggprojekt
Auktoriserade elektriker
HVAC-installationstekniker
Tekniker för anläggningsunderhåll

AT-8020-EUR
•
•
•
•
•

AT-8030-EUR

Elektriker i kommersiella byggnader
Industrielektriker
Maskin- och utrustningselektriker
Byggentreprenörer som jobbar med kommersiella byggprojekt
Anläggningselektriker

UAT-610-EUR
•
•
•
•
•
•

UAT-620-EUR

Entreprenörer för underhåll på företag
Ställverkstekniker
Elentreprenörer som jobbar med byggprojekt
Transporttekniker
Tekniker för elektriskt underhåll
Belysningsentreprenörer

Kabelsökare

Avancerad kabelsökare

Avancerad kabelsökare

Avancerad kabelsökare

Avancerad kabelsökare

Sökare för ledningar under jord

Sökare för ledningar under jord

CAT III 600 V

CAT III 600 V

CAT III 600 V

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V

Sökningsmetoder

Aktiv

Aktiv och passiv

Aktiv och passiv

Aktiv och passiv

Aktiv och passiv

Aktiv och passiv

Aktiv och passiv

Arbetsspänningar

1 V till 600 V AC/DC

1 V till 600 V AC/DC

1 V till 600 V AC/DC

1 V till 600 V AC/DC

1 V till 600 V AC/DC

1 V till 600 V AC/DC

1 V till 600 V AC/DC
33 kHz (induktionsläge)
8 kHz eller 33 kHz
(Direktanslutning och tång)

CAT-säkerhetsklass
(Transmitter och mottagare)

Driftfrekvens
(Aktiv sökning)

6,25 kHz (strömsatt)
32,78 kHz (strömlös)

6,25 kHz (strömsatt)
32,78 kHz (strömlös)

6,25 kHz (strömsatt)
32,78 kHz (strömlös)

6,25 kHz (strömsatt)
32,78 kHz (strömlös)

6,25 kHz (strömsatt)
32,78 kHz (strömlös)

33 kHz (induktionsläge)
8 kHz eller 33 kHz
(Direktanslutning och tång)

Driftfrekvens
(Passiv sökning)

–

50 Hz/60 Hz

50 Hz/60 Hz

50 Hz/60 Hz

50 Hz/60 Hz

50 Hz/60 Hz
(15 kHz till 23 kHz för radioläge)

50 Hz/60 Hz
(15 kHz till 23 kHz för radioläge)

Två
(Hög och loop)

Tre
(Hög, låg och loop)

Tre
(Hög, låg och loop)

Tre
(Hög, låg och loop)

Tre
(Hög, låg och loop)

Tre
(Induktion, signaltång och
direktanslutning)

Tre
(Induktion, signaltång och
direktanslutning)

Effektlägen för transmittern
Har stöd för signaltång

•

•

•

•

•

•

•

Justering av mottagarens
känslighetsnivå

•

•

•

•

•

•

•

Justering av transmitterns
känslighetsnivå

–

•

•

•

•

•

•

Snabbskanningsläge

–

•

•

•

•

–

–

Identifiering av brytare-läge

•

•

•

•

•

–

–

Beröringsfri
spänningsdetektering

–

•

•

•

•

–

–

Hittar kortslutningar
och avbrott

•

•

•

•

•

(med A-Frame-tillbehör)

(med A-Frame-tillbehör)

Signalindikatorer

•

•

•

•

•

•

•

Söka efter och lokalisera
kablar under jord

Upp till 30 cm djup

Upp till 30 cm djup

Upp till 30 cm djup

Upp till 30 cm djup

Upp till 30 cm djup

Upp till 30 m djup

Upp till 30 m djup

Mottagarens skärm

Svartvit LCD-skärm

LCD-färgskärm

LCD-färgskärm

LCD-färgskärm

LCD-färgskärm

Svartvit LCD-skärm

Svartvit LCD-skärm

Utökad räckvidd

–

Isolerstångstillbehör
medföljer inte

Isolerstångstillbehör
medföljer inte

Isolerstångstillbehör
medföljer inte

Isolerstångstillbehör
medföljer inte

–

–

Signaltång medföljer

–

–

•

–

•

–

•

Uppladdningsbara batterier
medföljer

–

–

•

–

•

–

–

Batteriladdare medföljer

–

–

•

–

•

–

–

Mjuk väska

Hård väska

Hård väska

Hård väska

Hård väska

Mjuk väska med hjul

Mjuk väska med hjul

•

•

•

•

•

•

•

Skyddsväska
Testkablar medföljer
Jordstag medföljer

–

–

–

–

–

•

•

Ordernr. 5044669

Ordernr. 4868002

Ordernr. 4868016

Ordernr. 5088785

Ordernr. 5088797

Ordernr. 4994541

Ordernr. 4994565
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Paket med kabelsökare
Rekommenderade tillbehör och utbytesartiklar
Sökare för ledningar under jord
Rekommenderade tillbehör och
utbytesartiklar

Toppbetyg

Vissa tillbehör medföljer i ett produktpaket och kan också beställas separat
som en utbytesartikel.

”Kretssökarna från Amprobe
är bäst.”
”Jag är en elektriker i kommersiella
fastigheter och Amprobe tillverkar helt klart
de bästa kretssökarna. Det är inget snack
om det. Det enda problemet man har är
att hitta den på arbetsplatsen för alla vill
använda den.”

Vissa tillbehör medföljer i ett produktpaket och
kan också beställas separat som en utbytesartikel.

-Kundomdömen för AT-6020
100 % av kunderna som har recenserat
den här produkten rekommenderar den.

Signaltången CT-400-EUR/Strömgivare
på 400 A Signaltångstillbehöret CT-400-EUR*
används för att inducera en signal in i kablar
när det inte går att komma åt ledare. För
användning med de avancerade kabelsökarna i
serien AT-6000-EUR.
*CT-400-EUR medföljer paketet med avancerad kabelsökare
AT-6030-EUR.
Ordernr. 4868033
DUAL RATED

AF-600-EUR A-FrameHitta alla fel med
jordfelssökaren AF-600-EUR A-Frame, särskilt
utformad för användning med Beha-Amprobe
UAT-600-EUR-serien.
Ordernr. 4994583

ADPTR-B15-EUR
Ordernr. 4854873

ADPTR-B22-EUR
Ordernr. 4854858

ADPTR-E14-EUR
Ordernr. 4854864

ADPTR-E27-EUR
Ordernr. 4854847

ADPTR-GU10-EURO
Ordernr. 4854886

Adaptrar för lampkontroll

Säker och tillförlitlig testning med Beha-Amprobe-adaptrarna för
lampkontroll

Signaltången SC-600-EUR
Signaltångstillbehöret ger en effektiv och
säker metod för att skicka ut en söksignal till
en kabel, så att transmittern kan inducera
en signal genom isoleringen in i ledningarna
eller rören. Tången fungerar enbart på slutna
kretsar med låg impedans.

Alla adaptrar för lampkontroll från Beha-Amprobe säkerställer säkerheten under test av ljuskällor. Adaptrarna går
att använda tillsammans med många olika typer av testutrustning, inklusive kabelsökare-serien från Beha-Amprobe,
som använder testsladdar med 4 mm säkerhetskontakter. Adaptrarna gör det möjligt att utföra ett antal tester på
lamputtag utan att behöva hålla i testsladdarna och ändå ha en god, tillförlitlig och säker kontakt.
Electrical
Safety

120

Electrical
Safety

3

*SC-600-EUR medföljer sökaren för ledningar under jord
UAT-620-EUR.

ADPTR-KIT1-EUR
Adaptersats för lampkontroll
bestående av fem adaptrar
(E27, B22, E14, B15, GU10)
med tillbehörsväska.

Ordernr. 4994647

Ordernr. 4854835
Electrical
Safety

120

Beha-Amprobe®
Avdelning inom Fluke Corp.
(USA)
c/o Fluke Europe BV

Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal
Tel. +49 (0) 7684 - 8009-0
info@beha-amprobe.de
beha-amprobe.de

Fluke Europe BV
Science Park Eindhoven
5110 NL-5692 EC Son
Nederländerna
Tel. +31 (0) 40 267 51 00
beha-amprobe.com

Electrical
Safety

3

ADPTR-SCT-EUR
Ordernr. 4854899

ADPTR-PE-EUR
Ordernr. 4854900

ADPTR-SCT-CH
Ordernr. 4969385

ADPT-PE-CH
Ordernr. 4969397

ADPTR-SCT-UK
Ordernr. 4854820

ADPTR-SCT-EUR

Anslut en avancerad kabelsökningstransmitter till
adaptern för uttagskontroll ADPTR-SCT-EUR för att
enkelt söka efter ledningar.

Adapter för uttagskontroll

Adaptern för uttagskontroll från Beha-Amprobe
ger säker och tillförlitlig testning med optimal
kontakt i uttaget. Adaptern går att använda
tillsammans med många olika typer av testutrustning,
inklusive den avancerade kabelsökare-serien från
Beha-Amprobe, som använder testsladdar med 4 mm
säkerhetskontakter.
*ADPTR-SCT-EUR medföljer paketen med avancerade kabelsökare
AT-6020-EUR och AT-6030-EUR.
Electrical
Safety

120

Electrical
Safety

3

Säkerhetscertifiering

Alla Beha-Amprobe-verktyg testas noggrant
med avseende på säkerhet, noggrannhet och
tålighet i vårt moderna testlaboratorium.
Beha-Amprobe-produkter som mäter elektricitet
testas dessutom av ett säkerhetslaboratorium hos
tredje part, antingen UL eller CSA. Detta säkerställer
att Beha-Amprobe-produkter uppfyller eller
överträffar säkerhetsföreskrifter och kan användas i
krävande, professionella miljöer i många år.

Fluke Precision Measurement Ltd.
52 Hurricane Way
NR6 6 JB Storbritannien
E-post: info@beha-amprobe.co.uk
beha-amprobe.com
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