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Verificação de tensão profissional
em fios e equipamentos elétricos
– em prático formato de caneta
– Deteção sem contacto de linhas sem tensão
de 12 VAC até 1000 VAC

DADOS TÉCNICOS

– L ocaliza tensões elétricas em cabos, tomadas,
porta-lâmpadas, fusíveis, elementos de armários
de distribuição e de instalações.

GAMA DE TENSÃO
12 V/AC ~ 1000 V/AC
Frequência 50 ... 60Hz

– Localiza interrupções de linha em fios e cabos
–C
 AT IV - 1000V – Utilizável para medições em
toda a instalação de edifícios
–S
 ensibilidade extremamente elevada para
detectar linhas em profundidades maiores
(Zoom)
–S
 inalização LED com várias cores bem visível
para a indicação de tensões e estados elétricos
–D
 eteção do estado através de sinalização
acústica adicional com função de vibração
para a deteção segura também em ambientes
ruidosos

INDICADOR LED

CATEGORIA DE SOBRETENSÕES
CAT IV - 1000V (sem condensação)
Grau de sujidade 2
CLASSE DE PROTECÇÃO IP67
LANTERNA
Luz branca LED (grupo isento)
ALIMENTAÇÃO DE TENSÃO
2 x 1,5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)
CONDIÇÕES DE TRABALHO -10 ... 50°C,
humidade de ar máx. 80%, sem condensação, altura de trabalho máx. 2000 m
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
-10 ... 60°C, humidade de ar máx. 80%
DIMENSÕES (L x A x P)
160 x 24 x 30 mm
PESO (incl. pilhas) 66 g

– L anterna integrada extremamente clara
com botão separado para ligar/desligar
– Luz de trabalho LED adicional para
a iluminação da área de trabalho
– Construção pequena com clipe de bolso
confortável, adequada para o bolso da camisa
e qualquer caixa de ferramentas
– Caixa robusta de qualidade, resistente ao
choque, em modelo com proteção contra água

ActiveFinder XP

incluindo bolsa de transporte
+ pilhas (2 x 1,5 AAA)
Sensibilidade extremamente elevada (Zoom)

Tamanho da embalagem (L x A x P)
–

Lanterna
extremamente clara
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