CenterScanner Plus

Professionele boorgeleider voor de veilige
bepaling van de in- en uitgangspunten bij
wand- en plafondboringen
Rev.0617

– S ysteem van zender en ontvanger zorgt voor een
eenvoudige uitlijning van het boorkanaal tot
een wanddikte van 150 cm
– E xacte lokalisatie van de in- en uitgangsposities
dankzij goed zichtbare ledindicatoren en
akoestische signalen
–G
 oed bereikbare markeringshulpen "Center
view" in zender en ontvanger voor de bepaling
van de in- en uitgangsposities
–B
 epaling van de vereiste boordiepte tot
200 cm met de geïntegreerde LCD-weergave
– Zender TX met geïntegreerde metaal- en
spanningsdetectie ter vermijding van
verkeerde boringen
– Optische en akoestische waarschuwing bij
de herkenning van vreemde voorwerpen

Geïntegreerde metaalen spanningsdetectie

Markeringshulpen
"Center view"

TECHNISCHE GEGEVENS
CENTERSCANNER PLUS RECV
INDICATOREN
13 leds, akoestisch waarschuwingssignaal
LEDINDICATOR 3 x 7-segment
MEETDIEPTE
Positieherkenning: 2 - 150 cm wanddikte
Diepte-indicatie: 2 - 200 cm boordiepte
NAUWKEURIGHEID
karakteristiek 3 % van de meetdiepte
BEDRIJFSDUUR ca. 20 h
BEDRIJFSVOORWAARDEN -30 °C …
+ 40 °C, luchtvochtigheid < 80 %,
niet-condenserend
OPSLAGVOORWAARDEN -40°C …
60°C, luchtvochtigheid < 80%,
niet-condenserend
VOEDING
3 x 1,5 V alkalibatterijen (type AAA)
AFMETINGEN (B x H x D)
75 x 172 x 28 mm
GEWICHT (incl. batterijen) 210 g
CENTERSCANNER PLUS TX
INDICATOREN
11 leds, akoestisch waarschuwingssignaal
BEDRIJFSDUUR ca. 12 h
BEDRIJFSVOORWAARDEN
-30 °C … + 40 °C, luchtvochtigheid
< 80 %, niet-condenserend
OPSLAGVOORWAARDEN -40°C …
60°C, luchtvochtigheid < 80%,
niet-condenserend
VOEDING
3 x 1,5 V alkalibatterijen (type AAA)
AFMETINGEN (B x H x D)
75 x 172 x 28 mm
GEWICHT (incl. batterijen) 200 g

CenterScanner Plus

Geïntegreerde
lcd-weergave
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inclusief draagkoffer
+ CenterScanner Plus RECV
+ CenterScanner Plus TX
+ Batterijen
+ Lijmkit
+ Glijpads (4x)
Verpakkingsformaat (B x H x D)
340 x 275 x 85 mm

AutoSound

TX

3x
AAA

RECV

3x
AAA
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