Oversiktstabell for kabelsøkere og bakkedetektorer for kabler og rør

Basisserien
passer for næringsbygg- og
boligelektrikere samt arbeidsfolk
som trenger å identifisere
sikringsskap og lokalisere og spore
strømførende og strømløse kabler
raskt.
•
•
•
•

Topprangert
«Det går ikke en dag uten at jeg
bruker dette utstyret.»

feilsøking av el-anlegg i bygninger
vedlikehold av RESCOM-belysning
vedlikehold i eget hjem
inspeksjon av elektriske installasjoner i
næringsbygg (kontorer)

Avansertserien

Industriserien

passer for profesjonelle elektrikere i næringsbygg og lettindustri
som trenger en kabelsøker med avanserte egenskaper for nøyaktig
lokalisering og sporing i trange elektriske installasjoner.
•
•
•
•

ledningsinspeksjon i næringsbygg
kartlegging av el-kabler i småskala industriinstallasjoner
lokalisering av skjulte ledninger (mindre enn 30 cm dybde)
skjulte forsyningsinstallasjoner (tekniske kjellere)

Utendørsserien

passer for industrielektrikere og vedlikeholdsteknikere
som trenger en kabelsøker til industribruk, med avansert
sporingsteknologi, avansert brukergrensesnitt og
signalbehandling.

passer for elektro- og anleggskontraktører,
verkselektrikere og prosjektingeniører som har behov for
å finne og spore strømkabler og metallrør inntil 30 m under
bakken.

• elkabelsøkere til industribruk
• kabelsøking og -sporing på kontrollsystemer
• kabelsøkere for inspeksjon og sporing av elkretser i motorer og drev i
industrien

•
•
•
•

sporing av gass- og vannrør i anleggsprosjekter
validering av elektriske kurser
jordfeildeteksjon i ledninger inntil 30 meter under bakken
sporing av underjordiske kabler for belysningsinstallasjoner
(parkeringsplasser på næringsområder)

«Jeg stoler 100 % på dette utstyret, og det
gjør de ansatte også. Det har aldri tatt feil ved
påvisning av kabler – det beste systemet jeg
har brukt.»
– tilbakemeldinger fra kunder om AT-6030
Alle kunder som ga tilbakemelding om
dette produktet, anbefalte det.

AT-6010-EUR
best for

beskrivelse

•
•
•
•

elektrikere som jobber i boligbygg
elektrikere som jobber i næringsbygg
bygg- og anleggsarbeidere
vedlikeholdsteknikere

AT-6020-EUR
•
•
•
•
•

AT-6030-EUR

elektrikere som jobber i næringsbygg
bygg- og anleggselektrikere
sertifiserte elektrikere
HVAC-installasjonsteknikere
vedlikeholdsingeniører

AT-8020-EUR
•
•
•
•
•

AT-8030-EUR

elektrikere som jobber i næringsbygg
industrielektrikere
instrumenterings- og elektroteknikere
store entreprenørfirma
bedriftselektrikere

UAT-610-EUR
•
•
•
•
•
•

UAT-620-EUR

vedlikeholdskontraktører, forsyningsverk
transformatorteknikere
elektrokontraktører i bygg- og anlegg
samferdselsingeniører
vedlikeholdsteknikere innen elektro
belysningskontraktører

kabelsøker

avansert kabelsøker

avansert kabelsøker

avansert kabelsøker

avansert kabelsøker

bakkedetektor for kabler og rør

bakkedetektor for kabler og rør

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

sporingsmetoder

aktiv

aktiv og passiv

aktiv og passiv

aktiv og passiv

aktiv og passiv

aktiv og passiv

aktiv og passiv

driftsspenninger

1 til 600 V AC/DC

1 til 600 V AC/DC

1 til 600 V AC/DC

1 til 600 V AC/DC

1 til 600 V AC/DC

1 til 600 V AC/DC

1 til 600 V AC/DC
33 kHz (induksjonsmodus)
8 eller 33 kHz
(direkteforbindelse og tang)

CAT-klassifisering
(transmitter og mottaker)

driftsfrekvenser
(aktiv sporing)

6,25 kHz (strømførende)
32,78 kHz (strømløs)

6,25 kHz (strømførende)
32,78 kHz (strømløs)

6,25 kHz (strømførende)
32,78 kHz (strømløs)

6,25 kHz (strømførende)
32,78 kHz (strømløs)

6,25 kHz (strømførende)
32,78 kHz (istrømløs)

33 kHz (induksjonsmodus)
8 eller 33 kHz
(direkteforbindelse og tang)

driftsfrekvenser
(passiv sporing)

–

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz
(15 til 23 kHz for radiomodus)

50/60 Hz
(15 til 23 kHz for radiomodus)

to
(høy og sløyfe)

tre
(høy, lav og sløyfe)

tre
(høy, lav og sløyfe)

tre
(høy, lav og sløyfe)

tre
(høy, lav og sløyfe)

tre
(induksjon, signaltang og
direkteforbindelse)

tre
(induksjon, signaltang og
direkteforbindelse)

støtter signaltang

•

•

•

•

•

•

•

følsomhetsjustering, mottaker

•

•

•

•

•

•

•

følsomhetsjustering,
transmitter

–

•

•

•

•

•

•

hurtigskanningsmodus

–

•

•

•

•

–

–

bryteridentifiseringsmodus

•

•

•

•

•

–

–

kontaktfri spenningsdetektor

–

•

•

•

•

–

–

finner kortsluttede og åpne
kurser

•

•

•

•

•

(med A-rammetilbehør)

(med A-rammetilbehør)

signalvisning

•

•

•

•

•

•

•

inntil 30 cm dybde

inntil 30 cm dybde

inntil 30 cm dybde

inntil 30 cm dybde

inntil 30 cm dybde

inntil 30 m dybde

inntil 30 m dybde

LCD, svart-hvitt

LCD, farge

LCD, farge

LCD, farge

LCD, farge

LCD, svart-hvitt

LCD, svart-hvitt

utvidet rekkevidde

–

Hot Stick forlengerstang:
ikke inkludert

Hot Stick forlengerstang:
ikke inkludert

Hot Stick forlengerstang:
ikke inkludert

Hot Stick forlengerstang:
ikke inkludert

–

–

signaltang inkludert

–

–

•

–

•

–

•

oppladbare batterier inkludert

–

–

•

–

•

–

–

batterilader inkludert

–

–

•

–

•

–

–

veske

koffert

koffert

koffert

koffert

trillebag

trillebag

•

•

•

•

•

•

•

effektmoduser, transmitter

sporing og lokalisering av
skjulte kabler
mottakerskjerm

veske
testledninger inkludert
jordspyd inkludert

–

–

–

–

–

•

•

bestillingsnr. 5044669

bestillingsnr. 4868002

bestillingsnr. 4868016

bestillingsnr. 5088785

bestillingsnr. 5088797

bestillingsnr. 4994541

bestillingsnr. 4994565
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Kabelsøkerpakke
Anbefalte tilbehør og reservedeler
Bakkedetektor for kabler og
rør Anbefalte tilbehør og
reservedeler

Topprangert

Noe tilbehør følger med i produktpakken, og det kan også bestilles separat
som reservedeler.

«Amprobe kabelsøkere er de beste.»
«Jeg er elektriker og jobber i næringsbygg,
og jeg mener at Amprobe lager de aller beste
kabelsøkerne. Ingenting annet kommer i
nærheten. Det eneste problemet er å finne den på
arbeidsplassen, for ingen vil gi slipp på den.»

Noe tilbehør følger med i produktpakken, og det
kan også bestilles separat som reservedeler.

– tilbakemeldinger fra kunder om AT-6020
Alle kunder som ga tilbakemelding om dette
produktet, anbefalte det.

CT-400-EUR signaltang / 400 A
signalgiver CT-400-EUR signaltangtilbehør*
brukes til å indusere et signal i ledninger der
det ikke er tilgang til eksponerte ledere. Den
brukes sammen med de avanserte kabelsøkerne
i AT-6000-EUR-serien.
*CT-400-EUR er inkludert i AT-6030-EUR avansert
kabelsøkerpakke.
bestillingsnr. 4868033
DUAL RATED

AF-600-EUR A-ramme Finn alle typer feil med
AF-600-EUR A-ramme jordfeilsøker for kabler.
Den er spesialdesignet for bruk sammen med
Beha-Amprobe UAT-600-EUR-serien.
bestillingsnr. 4994583

ADPTR-B15-EUR
bestillingsnr. 4854873

ADPTR-B22-EUR
bestillingsnr. 4854858

ADPTR-E14-EUR
bestillingsnr. 4854864

ADPTR-E27-EUR
bestillingsnr. 4854847

ADPTR-GU10-EURO
bestillingsnr. 4854886

Lyssjekkadaptere

Trygg og pålitelig testing med Beha-Amprobe adaptere for lyssjekk

SC-600-EUR signaltang
Signaltangtilbehøret gjør det trygt og effektivt
å sende søkesignaler til en kabel. Den gjør at
transmitteren kan indusere et signal gjennom
isolasjonen og inn i ledninger og rør. Tangen
fungerer kun på lukkede kretser med lav
impedans.

Beha-Amprobes komplette sett av adaptere for lyssjekk er laget for å sørge for at du skal være trygg ved testing av
lyspunkter. Adapterne kan brukes sammen med et stort utvalg testutstyr, inkludert Beha-Amprobes kabelsøkerserie,
som bruker testledninger som termineres i 4 mm sikkerhetskontakter. De legger til rette for at en lang rekke tester kan
utføres på lyspunkter. Dette eliminerer behovet for å holde testprober på plass, og sikrer pålitelig og trygg kontakt.
Electrical
Safety

120

Electrical
Safety

3

*SC-600-EUR er inkludert i UAT-620-EUR bakkedetektor for
kabler og rør.

ADPTR-KIT1-EUR
Adapterpakken for lyssjekk
består av et komplett sett
med 5 adaptere (E27, B22,
E14, B15, GU10) med veske.

bestillingsnr. 4994647

bestillingsnr. 4854835
Electrical
Safety

120
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Electrical
Safety

3

ADPTR-SCT-EUR
bestillingsnr. 4854899

ADPTR-PE-EUR
bestillingsnr. 4854900

ADPTR-SCT-CH
bestillingsnr. 4969385

ADPT-PE-CH
bestillingsnr. 4969397

ADPTR-SCT-UK
bestillingsnr. 4854820

Koble transmitteren i en Beha-Amprobe avansert
kabelsøker til ADPTR-SCT-EUR sokkeltestadapter for
enkel sporing av ledningen.

ADPTR-SCT-EUR
sokkeltestadapter

Beha-Amprobes sokkeltestadapter sørger for trygg
og pålitelig testing med optimal forbindelse til et
strømuttak. Adapteren kan brukes sammen med
et stort utvalg testutstyr, inkludert Beha-Amprobe
avansert kabelsøkerserie, som bruker testledninger
som termineres i 4 mm sikkerhetskontakter.
*ADPTR-SCT-EUR er inkludert i AT-6020-EUR og AT-6030-EUR
avanserte kabelsøkerpakker.
Electrical
Safety

120

Electrical
Safety

3

Sikkerhetssertifisering

Alle verktøy fra Beha-Amprobe har gjennomgått
strenge tester med hensyn til sikkerhet,
nøyaktighet, pålitelighet og robusthet, i vårt
toppmoderne testlaboratorium. I tillegg er BehaAmprobes produkter som måler elektrisitet, listeført
av et tredjeparts sikkerhetslaboratorium, enten UL
eller CSA. Dette systemet sikrer at Beha-Amprobes
produkter oppfyller eller overgår sikkerhetsregelverket
og vil fungere i krevende, profesjonelle omgivelser i
mange år fremover.
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