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Serien UAT-600-EUR

Sökare för underjordiska anläggningar

Lokalisera underjordiska anläggningar exakt och säkert innan du gräver
Det kan leda till dyra reparationer och skapa farliga situationer
för allmänheten om man av misstag träffar en elledning under ett
projekt. Det kan också leda till onödiga förseningar och kostnader
för projektet, och därmed för företaget, om man gräver på fel
plats. Undvika sådana störningar med den tåliga och slitstarka
Beha-Amprobe UAT-600-EUR-serien, som är utformad för att
korrekt lokalisera underjordiska anläggningar och nedgrävda
ledningar på.
Sökarsatserna är utformade för elektriker med klassningen CAT IV
600 V, och levereras kompletta och redo för användning med en
transmitter, en mottagare, en testkabelsats och extra säkringar i en
mobil skyddsväska.
UAT-620-EUR-satsen innehåller även en signaltång för sändning av
en signal när det inte går att skapa elektrisk kontakt
med den kabel som spåras. Använd UAT-600-TE-transmittern
i kombination med A-Frame-tillbehöret som finns som tillval
för tillämpningar där jordfelssökning krävs.

Det som verkligen skiljer UAT-600-serien
från andra underjordssökare är
säkerhetsklassningen enligt CAT IV 600 V.
Oöverträffad säkerhet

Sluta kompromissa med tid och säkerhet.
Det som verkligen skiljer UAT-600-serien från andra
underjordssökare är säkerhetsklassningen enligt CAT IV
600 V. Det gör att du säkert kan ansluta transmittern
direkt till en strömsatt ledning upp till 600 V i en CAT IVmiljö. När en medarbetare tidigare behövde spåra en viss
elledning genom att överföra en signal genom den var det
nödvändigt att först göra ledningen strömlös, vilket tog tid
och minskade produktiviteten.

Funktioner och utmärkande egenskaper

• Flera söklägen gör att du kan söka och
spåra strömsatta och strömlösa ledningar i
många olika tillämpningar
• Den intuitiva transmittern väljer
automatiskt korrekt sökfunktion baserat
på anslutet tillbehör och inkluderar
valbara 8/33 kHz-frekvenser
• Mottagarens display med hög kontrast
möjliggör tydlig visning i starkt solljus och
har automatisk bakgrundsbelysning för
mörka eller skuggiga områden

• CAT IV 600 V-klassad, vilket
garanterar säkerhet vid arbete med
strömsatta kablar
• Halvautomatisk signalstyrkekontroll
upptäcker snabbt spårningssignalen och
gör exakta justeringar av mottagarens
känslighet
• Exakt djupmätning till 6 meter (20 fot),
detektera och spåra underjordiska verktyg
till 30 meter (100 fot) djup

Intuitiv transmitter
väljer automatiskt
rätt sökfunktion

• Tålig och robust konstruktion:
Vatten- och dammskyddad enligt IP54 och
stöttålig till 1 m
• Använd signaltången för att inducera
en signal utan elektrisk kontakt
(UAT-620-EUR)
• Jordfelssökning med A-Frame-tillbehöret
som finns som tillval
• Levereras som en komplett sats,
redo att användas

Stor LCD-display
med automatisk
bakgrundsbelysning
för tydlig visning
i starkt solljus

Sök underjordiska
anläggningar ned till 30
meter (100 fot).

AF-600-A-Frame tillbehör*

Jordfelssökare
Se sidan 2 för specifikationer
* (Ingår inte i satserna UAT-610-EUR
och UAT-620-EUR)

SC-600-EURsignaltång ingår i
UAT-620-EUR-satsen

UAT-620-EUR

Säkerhetscertifiering

Sökarsats för underjordiska
anläggningar
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Alla Beha-Amprobe-verktyg, inklusive
Beha-Amprobe UAT-600-EUR 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 BehaAmprobe-produkter uppfyller eller överträffar säkerhetsföreskrifter
och kan användas i krävande, professionella miljöer i många år.
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LCD-skärm
med automatisk
bakgrundsbelysning

AF-600-EUR A-Frame

Jordfelssökare

Spara tid och pengar genom att
lokalisera läckageställen
Jordfel är vanliga problem i elkablar. Hitta alla
fel med jordfelssökaren AF-600-EUR A-Frame,
särskilt utformad för användning med BehaAmprobe UAT-600-EUR-serien.
UAT-600-TE-transmittern skickar ut en
felsökningssignal i den anläggning som testas,
AF-600-EUR A-Frame tar emot signalen och
lokaliserar platsen för felet. AF-600 lokaliserar
platser där en metalledare i kabeln (antingen
höljet eller en metalledare i kabeln) kommer i
kontakt med jord och kan även upptäcka andra
ledare med jordfel, t.ex. beläggningsfel för
rörledningar.

Funktioner och utmärkande
egenskaper

• Identifiera alla läckageställen runt en kabel
• Lokalisera kabel- och jordfel, fel i hölje
eller beläggningsfel för rörledningar, där
direktkontakt med marken förekommer
• Hitta precis den platsen där metallen vidrör
marken och strömmen läcker, dvs. där en
avskärmning rostat eller en gummibuffert gått
sönder, med störningar i kabeln som följd

• Avancerad teknik och digital
signalbehandling gör lokaliseringsprocessen
snabb, exakt och tydlig:
--Kompassvägledning med numerisk
felfältstyrka som anger riktningen för felet
--Avståndskänsliga vänster- och högerpilar
vägleder användaren att exakt följa den
nedgrävda ledningen
--Automatisk signalstyrkekontroll upptäcker
snabbt spårningssignalen och gör exakta
justeringar av känsligheten för A-Frame
--Justerbara volymkontroller

Upptäck jordfel
på kablar och
ledningar

AF-600-A-Frame
Jordfelssökare

Specifikationer
AF-600-EUR A-Frame
Sökläge (spänningslöst)

8 kHz

Lokaliseringsläge

Jordfelssökning

Känslighet (typisk)

Kabellokaliseringsläge på 1 meters djup: 10 uA
Fellokaliseringsläge: upp till 2 MΩ fel

Display med bakgrundsbelysning
Ljudindikation

Automatisk
Högtalare indikerar vänster/höger med pulsad/kontinuerlig ljudsignal

Kompatibel transmitter

AT-600-TE transmitter
1,28 tum, 128 x 128 SV/V LCD-skärm med automatisk
bakgrundsbelysning

Skärm
Uppdateringsfrekvens

Omedelbar

Temperatur och fuktighet vid
användning

-20 °C till 50 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

Temperatur och fuktighet vid
förvaring

-40 °C till 60 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

Höjd över havet
Föroreningsgrad
Skydd mot fukt och damm
Stöttålighet

< 2000 m
2
IP54
1m

Strömförsörjning
Automatisk avstängning
Batteritid

(6) alkaliska 1,5 V AA-batterier
15 minuter utan användning
Cirka 60 timmar vid 21 °C (typisk)

Certifieringar
Säkerhetsklassning
Storlek (H x B x L)
Vikt

IEC 61010-1, CSA/UL 61010-1
Cirka 355 x 230 x 120 mm
Cirka 1,9 kg (med batterier installerade)

AF-600-EUR A-Frame inkluderar: A-Frame mottagare, (6) 1,5 V AA-batterier (IEC LR6), väska,
användarhandbok

AF-600-EUR levereras med batterier och en väska
Beha-Amprobe®
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LCD-displayen syns tydligt i starkt solljus
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Lokalisera en felplats med AF-600-EUR och
UAT-600-TE-transmittern
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SC-600-EUR
Signaltång

TL-UAT-600
Testkabelsats

SC-600-EUR-signaltång
(ingår endast i UAT-620-EUR-satsen)

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.

Testkabelsats

(ingår i satserna UAT-610-EUR och UAT-620-EUR)

SC-600-EUR-signaltång
Säkerhetsklassning

TL-UAT-600-testkabelsats
Säkerhetsklassning

CAT IV 600 V

Arbetsspänning/-ström

0 till 600 V, 100 A max.

Driftfrekvens/
söklägen

Arbetsspänning och -ström

33 kHz och 8 kHz

Kabellängd
Kompatibel transmitter

Utsignalspänning
(nominellt)

”23 V rms vid 8 kHz
30 V rms vid 33 kHz”

Arbetstemperatur
och fuktighet

-20 °C till 50 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

Förvaringstemperatur
och fuktighet

-40 °C till 60 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

Höjd över havet

< 2000 m

Föroreningsgrad

2

-20 °C till 50 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

Temperatur och fuktighet vid
förvaring

-40 °C till 60 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

Höjd över havet
Föroreningsgrad

1m

Stöttålighet

1m

Certifieringar

Storlek (H x B x L)

Säkerhetsklassning

Ca. 295 x 180 x 37 mm

Vikt

Beha-Amprobe®
Avdelning inom Fluke Corp.
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2
IP54

IP54

”IEC 61010-1, IEC 61010-2-033
CSA/UL 61010-1, CSA/UL 61010-2-033”

< 2 000 m

Skydd mot fukt och damm

Stöttålighet

Säkerhetsklassning

3,5 m
AT-600-TE transmitter

Temperatur och fuktighet vid
användning

Skydd mot fukt och damm
Certifieringar

CAT IV 600 V
Testkablar: 600 V, 10 A max.
Klämmor: 600 V, 10 A max.

Storlek (H x B x L)
Vikt

IEC 61010-031
CSA/UL 61010-031
Ca. 230 x 90 x 80 mm
Ca. 0,5 kg (1,1 lb)

TL-UAT-600-testkabelsats innehåller: Svart testkabel med löstagbar, svart
krokodilklämma, röd testkabel med permanent ansluten, röd krokodilklämma, jordspett
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Sök en enskild anläggning genom att ansluta
transmittern direkt med testkablarna

Transmittern ändrar automatiskt läge baserat på
vilket tillbehör som är anslutet

Mottagarens LED-display med hög kontrast är
enkel att läsa av i starkt solljus

Huvudtillämpningar

Tre aktiva lägen
vid användning av
UAT-600-TE-transmittern

Specialtillämpningar

• Sök strömsatta 50/60 Hz-kablar
som leder ström
• Hitta platsen för alla
metallanläggningar:
rör*, strömsatta och strömlösa kablar
• Lokalisera enskilda rör* eller kablar
(strömsatta eller strömlösa)
*Lokalisering av icke-metalliska rör
och ledare är möjligt efter införande
av en dragfjäder eller kabel av metall

Två passiva lägen
med användning av enbart
UAT-600-RE-mottagaren
• Passivt effektläge (50/60 Hz) – lokalisering
av strömsatta ledningar som leder ström
(ingen transmitter behövs)
• Passivt radioläge (RF) – användning
av omgivande radiovågor för att
lokalisera underjordiska anläggningar
(ingen transmitter behövs)

• Induktion – transmittern börjar automatiskt
att sända ut en signal runt sig med hjälp
av en inre antenn som används för att söka
enskilda kablar där man inte har åtkomst till
ledningen för anslutning av testkablar eller
en tång
• Direkt anslutning med testkablar –
den mest tillförlitliga metoden för att
söka en enskild kabel eller ett rör
• Tång (ingår i UAT-620-EUR-satsen,
finns som tillval för UAT-610-EUR-satsen) –
tillhandahåller en effektiv och säker metod
för att skicka ut en söksignal till en kabel
där det inte är möjligt/säkert att få åtkomst
till en kabel för elektrisk kontakt

•
•
•
•
•
•

Två frekvensalternativ: 8 kHz och 33 kHz
Sök icke-metalliska rör och avloppsledningar
Utför djup- och strömmätningar
Mät spänning, resistans och utgående ström
Avancerad sökning med två personer
Sök jordfel med tillbehöret AF-600-EUR
A-Frame

Kunder som använder
Beha-Amprobeunderjordssökare
• Byggentreprenörer av företagsoch bostadsfastigheter
• Installations- och servicepersonal
för vatten, gas och el
• Rörläggningsentreprenörer
• Kabel-TV och telekommunikationsföretag
• Elektriker och huvudentreprenörer

Funktioner
UAT-600-RE-mottagare

AT-600-TE transmitter

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V

Säkerhetsklassning
Arbetsspänning/-ström

0 till 600 V

Driftfrekvens/söklägen

Aktiv sökning: 33 kHz och 8 kHz
Passiv sökning: 50/60 Hz och Radio

33 kHz och 8 kHz

Topp och Noll

–

–

Upp till 20 ft
4 tum till 10 fot: ± 3 %
10 fot till 20 fot: ± 5 %

–

–

Automatisk

Ja

–

Ökar närmare signalen

Snabba pip visar
att en bättre signal skickas

–

Display med bakgrundsbelysning
Ljudindikation

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

CAT IV 600 V
0 till 600 V, 100 A max.

Strömsatt krets
Induktionsläge: 33 kHz
Direkta anslutningslägen: 8 kHz och 33 kHz
Tångläge: 8 kHz och 33 kHz
Strömlös krets
Induktionsläge: 33 kHz
Direkta anslutningslägen:
8 kHz, 33 kHz, A-Lo/A-Hi
A-Frame: 8 kHz
Tångläge: 8 kHz och 33 kHz

Lokaliseringslägen
Djupmätning och noggrannhet

SC-600-EUR-signaltång
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Specifikationer
UAT-600-RE-mottagare

AT-600-TE transmitter

SC-600-EUR-signaltång

Uteffekt i sändarläge

–

Max. 3 watt

–

Utgående spänning

–

Max. 50 V rms

–

Utgående ström

–

Max. 250 mA rms,
konstant ström i 5 steg

–

Utsignalspänning (nominellt)

–

–

23 V rms vid 8 kHz
30 V rms vid 33 kHz

Mätning av nätspänning

–

0 V till 600 V, 50 Hz till 60 Hz
Upplösning: 1 V
Noggrannhet: ± 10 %

–

Resistansmätning
(strömlös krets)

–

0 Ω till 999 kΩ
Mätområde: 0 Ω till 999 Ω (upplösning: 5 Ω)
Mätområde: 1 kΩ till 999 kΩ ± (upplösning: 1 kΩ)
Noggrannhet: ± 10 %

–

Varning för farlig utgående
spänning

–

≥ 30 V rms

–

Varning för farlig nätspänning

–

≥ 30 V rms

–

Känslighetsjustering
(signalstyrkekontroll)

Ja

–

–

Strömförsörjning: 2 mA
Radio: 20 μA
8 kHz: 5 μA
33 kHz: 5 μA

–

–

4,3 tum x 320 x 240 SV/V
LCD-display med automatisk
bakgrundsbelysning för utomhusbruk

LCD-display (bakgrundsbelysning med lysdioder)
2,4 tum x 1,3 tum

–

Omedelbar

Ström (mA): 10 ms
Spänning (V): 15 ms
Resistans (Ω): 330 ms

–

Känslighet vid 1 m (typisk)

Skärm

Uppdateringsfrekvens
Arbetstemperatur och fuktighet

-20 °C till 50 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

Temperatur och fuktighet vid
förvaring

-40 °C till 60 °C, ≤ 90 % relativ luftfuktighet

Höjd över havet

< 2 000 m

Föroreningsgrad

2

Skydd mot fukt och damm

IP54

Stöttålighet
Strömförsörjning
Automatisk avstängning
Batteritid

1m
(6) alkaliska 1,5 V AA-batterier

(8) alkaliska 1,5 V D-batterier

–

15 minuter utan användning

–

–

Cirka 35 timmar vid 21 °C (typisk)

Cirka 16 timmar vid 21 °C (typisk)

–

–

600 V rms
Säkring FF 500 mA, 1 000 V, IR 30 kA,
6,3×32 mm

–

IEC 61010-1, IEC 61010-2-033
CSA/UL 61010-1, CSA/UL 61010-2-033

IEC 61010-1, IEC 61010-2-033
CSA/UL 61010-1, CSA/UL 61010-2-033
IEC 61010-031, CSA/UL 61010-031
(testkablar)

IEC 61010-1, IEC 61010-2-033
CSA/UL 61010-1, CSA/UL 61010-2-033

Ca. 302 x 120 x 779 mm
(11,9 x 4,7 x 30,7 tum)

Ca. 355 x 230 x 120 mm
(14 x 9 x 4,7 tum)

Ca. 295 x 180 x 37 mm
(11,6 x 7,1 x 1,4 tum)

Cirka 1,9 kg (med batterier installerade)

Cirka 3,2 kg (med batterier installerade)

Ca. 0,85 kg

Överbelastningsskydd
Certifieringar

Säkerhetsklassning

Storlek (H x B x L)
Vikt
Beha-Amprobe®
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UAT-600-EUR-serien,
satser och tillbehör

UAT-620-EUR

UAT-610-EUR

Sökarsats för underjordiska
anläggningar

Sökarsats för underjordiska
anläggningar

UAT-600-EUR-seriesatsen innehåller

Tillvalstillbehör

UAT-610-EUR

UAT-620-EUR

UAT-600-RE-mottagare

1

1

AT-600-TE transmitter

1

1

CC-UAT-600-EUR-väska

1

TL-UAT-600-testkabelsats*

1

FP-UAT-600-reservsäkring

Beskrivning
AF-600-EUR*

A-Frame-jordfelssökare för att lokalisera jordfel där ström
läcker till jord

1

BR-600-R

Uppladdningsbart batteri till mottagare

1

BR-600-T

Uppladdningsbart batteri till transmitter

2

2

Användarhandbok

1

1

EPS-UAT-600

2-portsladdare för mottagarens och transmitterns batterier

Snabbreferensguide

1

1

TL-600-25M

Förlängningstestkabel, 25 m

1,5 V AA-batterier (IEC LR6) (mottagare)

6

6

1,5 V D-batterier (IEC LR20) (mottagare)

8

8

SC-600-EUR-signaltång

–

1

* TL-UAT-600-testkabelsats innehåller:
• Svart testkabel med löstagbar, svart krokodilklämma
• Röd testkabel med permanent ansluten, röd krokodilklämma
• Jordspett
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* AF-600-EUR A-Frame inkluderar:
• A-Frame-mottagare
• (6) 1,5 V AA batterier (IEC LR6)
• Skyddsväska
• Användarhandbok
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