Johdonpaikantimien ja maakaapeleiden hakulaitteiden valintaopas

Essential-sarja
Asuin- ja liiketilojen
sähköasentajille ja urakoitsijoille,
joiden on nopeasti tunnistettava
suojakatkaisinpaneelit sekä
paikannettava ja jäljitettävä jännitteisiä
ja jännitteettömiä sähkökaapeleita
•
•
•
•

Huippuarviot
"Ei kulu päivääkään, ettenkö
käyttäisi tätä laitetta."

Rakennusten sähköjärjestelmien vianhaku
Valaistuksen kunnossapito
Tee se itse -kunnossapitotyöt kotona
Liiketilojen sähkötarkastukset
(toimistoissa)

Advanced-sarja

Industrial-sarja

Liiketiloissa ja kevyissä teollisuusympäristöissä toimiville
sähköasennuksen ammattilaisille, jotka tarvitsevat monipuolista
johdonjäljitintä tarkkaan paikantamiseen ja jäljittämiseen
monimutkaisissa sähköjärjestelmissä
•
•
•
•

Liikerakennusten sähköjohtojen tarkastus
Pienikokoisten teollisten sähköasennusjärjestelmien sähkökaapelikartoitus
Maanalaisten johtojen sijainnit (syvyys alle 30 cm)
Maanalaiset tilat (kellarit, joissa sähköisiä/mekaanisia järjestelmiä)

Outdoor-sarja

Teollisuuden sähköasentajille ja huoltoteknikoille,
jotka tarvitsevat teollisen johdonjäljittimen, jossa käytetään
edistyksellistä jäljitystekniikkaa, käyttöliittymää ja signaalinkäsittelyä

Sähkö- ja rakennusurakoitsijoille, laitosten sähköasentajille
ja projekti-insinööreille, joiden on paikannettava ja jäljitettävä
sähköjohtoja ja metallijohtimia jopa 30 metrin syvyydestä

• Sähköjärjestelmien johdonpaikantimet teollisuusympäristöissä
• Johtojen paikantaminen ja jäljittäminen ohjausjärjestelmissä
• Moottorien ja moottorikäyttöjen sähköpiirien tarkastus ja jäljitys
teollisuusympäristöissä

• Kaasu- ja vesiputkien jäljittäminen rakennusprojekteissa
• Sähköpiirien tarkistus
• Maanalaisten johtojen maavikojen tunnistus enintään 30 metrin
syvyydessä
• Maanalaisten kaapelien jäljittäminen valaistusasennuksissa
(pysäköintialueet kaupallisilla alueilla)

"Luotan tähän laitteeseen täysin,
ja niin luottaa tiiminikin. Laite ilmoittaa
luotettavasti merkattavan kohdan joka
kerta, ja se on yksinkertaisesti paras
käyttämäni järjestelmä."
– Asiakaspalautetta AT-6030-laitteesta
100 % tätä laitetta arvioineista
asiakkaista suosittelee sitä.

AT-6010-EUR
Sopii parhaiten seuraaville

Kuvaus
CAT-luokitus (Lähetin ja vastaanotin)
Jäljitysmenetelmät
Käyttöjännitteet

•
•
•
•

Asuinrakennuksien sähköasentajat
Liiketilojen sähköasentajat
Rakennusurakoitsijat
Laitosten kunnossapitoteknikot

Johdonpaikannin

AT-6020-EUR
•
•
•
•
•

AT-6030-EUR

Liiketilojen sähköasentajat
Rakennusprojektien sähköasentajat
Sertifioidut sähköasentajat
LVI-asentajat
Laitosten kunnossapitoinsinöörit

Edistynyt johdonpaikanninsarja

AT-8020-EUR
•
•
•
•
•

Edistynyt johdonpaikanninsarja

AT-8030-EUR

Liiketilojen sähköasentajat
Teollisuuden sähköasentajat
Instrumentointi- ja sähköteknikot
Suurten liiketilojen rakennusurakoitsijat
Laitosten sähköasentajat

Edistynyt johdonpaikanninsarja

UAT-610-EUR
•
•
•
•
•
•

Edistynyt johdonpaikanninsarja

UAT-620-EUR

Laitosten kunnossapitourakoitsijat
Sähköasemateknikot
Rakennustyömaiden sähköurakoitsijat
Kuljetusinsinöörit
Sähköjärjestelmien kunnossapitoteknikot
Valaistusurakoitsijat

Maakaapeleiden paikannin

Maakaapeleiden paikannin

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

Aktiivinen

Aktiivinen ja passiivinen

Aktiivinen ja passiivinen

Aktiivinen ja passiivinen

Aktiivinen ja passiivinen

Aktiivinen ja passiivinen

Aktiivinen ja passiivinen

1–600 V AC/DC

1–600 V AC/DC

1–600 V AC/DC

1–600 V AC/DC

1–600 V AC/DC

1–600 V AC/DC

1–600 V AC/DC
33 kHz (induktiotila)
8 kHz tai 33 kHz
(Suora liitäntä & pihti)

6,25 kHz (jännitteinen)
32,78 kHz (jännitteetön)

6,25 kHz (jännitteinen)
32,78 kHz (jännitteetön)

6,25 kHz (jännitteinen)
32,78 kHz (jännitteetön)

6,25 kHz (jännitteinen)
32,78 kHz (jännitteetön)

6,25 kHz (jännitteinen)
32,78 kHz (jännitteetön)

33 kHz (induktiotila)
8 kHz tai 33 kHz
(Suora liitäntä & pihti)

–

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz
(15–23 kHz radiotilassa)

50 Hz / 60 Hz
(15–23 kHz radiotilassa)

Lähettimen virtatilat

Kaksi
(Korkea ja silmukka)

Kolme
(Korkea, matala ja silmukka)

Kolme
(Korkea, matala ja silmukka)

Kolme
(Korkea, matala ja silmukka)

Kolme
(Korkea, matala ja silmukka)

Kolme
(Induktio, signaalipihti ja suoraliitäntä)

Kolme
(Induktio, signaalipihti ja
suoraliitäntä)

Tukee signaalipihtejä

•

•

•

•

•

•

•

Vastaanottimen herkkyyden säätö

•

•

•

•

•

•

•

Käyttötaajuudet (aktiivinen jäljitys)
Käyttötaajuudet (passiivinen jäljitys)

Lähettimen herkkyyden säätö

–

•

•

•

•

•

•

Pikalukutila

–

•

•

•

•

–

–

Katkaisimen tunnistustila

•

•

•

•

•

–

–

Kosketukseton jännitteen tunnistus

–

•

•

•

•

–

–

Löytää oikosulut ja avoimet piirit

•

•

•

•

•

(kun käytetään A-Frame-lisävarustetta)

(kun käytetään
A-Frame-lisävarustetta)

Signaalin ilmaisimet

•

•

•

•

•

•

•

Jopa 30 cm:n syvyydessä

Jopa 30 cm:n syvyydessä

Jopa 30 cm:n syvyydessä

Jopa 30 cm:n syvyydessä

Jopa 30 cm:n syvyydessä

Jopa 30 m:n syvyydessä

Jopa 30 m:n syvyydessä

LCD-mustavalkonäyttö

LCD-värinäyttö

LCD-värinäyttö

LCD-värinäyttö

LCD-värinäyttö

LCD-mustavalkonäyttö

LCD-mustavalkonäyttö

Laajennettu ulottuma

–

Jatkovarsi;
ei sisälly toimitukseen

Jatkovarsi;
ei sisälly toimitukseen

Jatkovarsi;
ei sisälly toimitukseen

Jatkovarsi;
ei sisälly toimitukseen

–

–

Sisältää signaalipihdin

–

–

•

–

•

–

•

Sisältää ladattavat akut

–

–

•

–

•

–

–

Maanalaisten kaapeleiden jäljitys ja
paikannus
Vastaanottimen näyttö

Sisältää akkulaturin
Kantolaukku

–

–

•

–

•

–

–

Pehmeä laukku

Kova kantolaukku

Kova kantolaukku

Kova kantolaukku

Kova kantolaukku

Pehmeä kantolaukku pyörillä

Pehmeä kantolaukku pyörillä

Sisältää mittausjohdot

•

•

•

•

•

•

•

Sisältää maadoitussauvat

–

–

–

–

–

•

•

Tilausnro 5044669

Tilausnro 4868002

Tilausnro 4868016

Tilausnro 5088785

Tilausnro 5088797

Tilausnro 4994541

Tilausnro 4994565
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Johdonpaikanninpaketti
Suositellut lisävarusteet ja varaosat

Huippuarviot

Jotkin lisävarusteet toimitetaan tuotepaketissa. Niitä voi myös tilata erikseen varaosina.

"Amproben johdinpaikantimet
ovat parhaita."

Maakaapeleiden paikannin
Suositellut lisävarusteet ja varaosat

"Toimin sähköasentajana liiketiloissa, ja
Ambroben valmistamat johdinpaikantimet
ovat yksinkertaisesti parhaita. Kilpailijat
jäävät niistä kauas. Ainoa ongelma on
johdonpaikantimen löytäminen työmaalta,
koska kukaan ei halua luopua siitä."

Jotkin lisävarusteet toimitetaan tuotepaketissa.
Niitä voi myös tilata erikseen varaosina.

– Asiakaspalautetta AT-6020-laitteesta
100 % tätä laitetta arvioineista
asiakkaista suosittelee sitä.

CT-400-EUR-signaalipihti /
400 A:n virtapihti CT-400-EURsignaalipihtilisävarustetta* käytetään signaalin
indusoimiseksi johtimeen ilman fyysistä kontaktia
paljaisiin johtimiin. Käytettäväksi AT-6000-EUR
Advanced -sarjan johdonpaikantimien kanssa.
*CT-400-EUR sisältyy AT-6030-EUR Advanced -sarjan
johdonpaikanninpakettiin.
Tilausnro 4868033
DUAL RATED

AF-600-EUR A-Frame Kaapelin maasulun
paikannuslaite AF-600-EUR A-Frame löytää
viat, ja se on suunniteltu käytettäväksi
Beha-Amproben UAT-600-EUR-sarjan kanssa.
Tilausnro 4994583

ADPTR-B15-EUR
Tilausnro 4854873

ADPTR-B22-EUR
Tilausnro 4854858

ADPTR-E14-EUR
Tilausnro 4854864

ADPTR-E27-EUR
Tilausnro 4854847

ADPTR-GU10-EURO
Tilausnro 4854886

Valaisinadapterit

Beha-Amproben valaisinadapterit takaavat turvallisen ja luotettavan testauksen

SC-600-EUR-signaalipihti
Signaalipihtilisävaruste tarjoaa tehokkaan ja
turvallisen menetelmän paikannussignaalin
kohdistamiseen kaapeliin, minkä ansiosta
lähetin voi indusoida signaalin eristyksen läpi
johtimiin tai putkiin. Pihti toimii vain pienen
impedanssin suljetuissa piireissä.
*SC-600-EUR sisältyy UAT-620-EUR-maakaapeleiden
paikannussarjaan.
Tilausnro 4994647

Beha-Amproben täydellinen valaisinadapterisarja varmistaa työturvallisuuden valotestien aikana. Adaptereita voidaan
käyttää yhdessä monien erilaisten testilaitteiden kanssa, kuten Beha-Amproben johdonpaikantimien kanssa, joissa
mittausjohtojen päässä on 4 mm:n turvaliitin. Adapterien avulla on mahdollista tehdä useita testejä valaistusliittimille,
koska mittapäitä ei tarvitse pitää paikoillaan ja kosketus on luotettava ja turvallinen.
Electrical
Safety

120

Electrical
Safety

3

ADPTR-KIT1-EUR
Valaisinadapterisarja sisältää
täydellisen 5 adapterin sarjan
(E27, B22, E14, B15, GU10)
ja kantolaukun.
Tilausnro 4854835
Electrical
Safety

120
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Electrical
Safety

3

ADPTR-SCT-EUR
Tilausnro 4854899

ADPTR-PE-EUR
Tilausnro 4854900

ADPTR-SCT-CH
Tilausnro 4969385

ADPT-PE-CH
Tilausnro 4969397

ADPTR-SCT-UK
Tilausnro 4854820

ADPTR-SCT-EUR

Yhdistä Beha-Amproben Advanced-sarjan
johdonpaikantimen lähetin ADPTR-SCT-EURpistorasia-adapteriin ja jäljitä johto helposti.

Pistorasia-adapteri

Beha-Amproben pistorasia-adapteri takaa turvallisen ja
luotettavan testauksen ja parhaan mahdollisen kontaktin
pistorasiaan. Adapteria voidaan käyttää yhdessä monien
erilaisten testilaitteiden kanssa, kuten Beha-Amproben
Advanced-sarjan johdonpaikantimien kanssa, joissa
mittausjohtojen päässä on 4 mm:n turvaliitin.
*ADPTR-SCT-EUR sisältyy AT-6020-EUR ja AT-6030-EUR Advanced -sarjan
johdonpaikanninpaketteihin.
Electrical
Safety

120

Electrical
Safety

3

Turvallisuussertifikaatti

Kaikkien Beha-Amprobe-työkalujen turvallisuus,
tarkkuus, luotettavuus ja kestävyys testataan
perinpohjaisesti testilaboratoriossa. Lisäksi
sähköä mittaavat Beha-Amprobe-tuotteet testataan
kolmannen osapuolen turvallisuuslaboratoriossa joko
UL:ssä tai CSA:ssa. Tällä tavalla voidaan varmistaa,
että Beha-Amprobe-tuotteet täyttävät ja jopa
ylittävät turvallisuusmääräykset ja toimivat vaativassa
ammattikäytössä vuodesta toiseen.
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