ПРИЛОЖЕНИЕ
Професионалният
детектор
за
кабели
CIMEX
WD12
Professional
е
предназначен за откриване на черни и цветни
метали,
стомана,
дърво,
електрически
проводници под напрежение, подпори и греди
в стени, тавани и подове.
Намира
широко
приложение
в
строителството и довършителните дейности и
служи за предотвратяване на скъпи ремонти и
погрешно пробиване на тръби за вода или газ.

WD12
Professional
ДЕТЕКТОР ЗА
КАБЕЛИ
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ДИСПЛЕЙ

1. ОСВЕТЕН ЦВЕТЕН ДИСЛЕЙ
Визуализира измерваните резултати.

2. ЛЕСЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
Три подразбиращи се бутона за избор на различни варианти на
измерване.

3. ВИЗУАЛЕН СИГНАЛ
Спомага на потребителя за по-лесно боравене с уреда.

4. ЗВУКОВ СИГНАЛ.

ПРИ

Напрежение 110, 240 и 380 V.

6. МАКСИМАЛНА ДЪЛБОЧИНА НА СКАНИРАНЕ:
Черни метали: 100 mm
Цветни метали (мед): 80 mm
Медни проводници (под електрическо напрежение): 50 mm
Дърво: 20 mm

7. АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Допринася за по-дълъг живот на батериите.

8. АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ
1x9V

9. РАБОТЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН:
От -10 °C до +50°C.
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Спомага на потребителя за по-лесно боравене с уреда.

5. ФУНКЦИЯ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПОЯВА НА НАПРЕЖЕНИЕ

Предпазва от случайни наранявания и влияние на околната
среда.
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ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХ-

10. КАЛЪФ ЗА УДОБНО СЪХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Максимална дълбочина на
сканиране

Автоматично изключване
след употреба

- Черни метали: 100 mm
- Цветни метали (мед): 80 mm
- Медни проводници (под
електрическо напрежение): 50
mm
- Дърво: 20 mm

WD12
Professional

ДЕТЕКТОР ЗА
КАБЕЛИ

до 5 мин.

Работен температурен диа- От -10 °C до +50°C
пазон
Температурен диапазон за
съхраняване

От –20 °C до +70°C

Продължителност на работа

Приблизително 6 ч

Размери

199 x 81.5 x 20.5 mm

Тегло

0.16 кг

Професионалният детектор за кабели CIMEX
WD12 Professional е предназначен за откриване
на черни и цветни метали, стомана, дърво,
електрически проводници под напрежение,

подпори и греди в стени, тавани, и подове.
Намира

широко

приложение

в

строителството и довършителните дейности и
служи за предотвратяване на скъпи ремонти и
погрешно пробиване на тръби за вода или газ.
Той е снабден с осветен цветен дислей и
лесен

потребителски

интерфейс

с

три

подразбиращи се бутона за избор на различни

Освен визуален сигнал, детекторът има и
звукова сигнализация след откриване на обекти,
както и функция за предупреждение при поява
на напрежение. С него може да откривате
проводници под напрежение 110, 240 и и 380
V.
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варианти на измерване.

•

Детектор за кабели
• Калъф
• Батерия 9V
• Гаранционна карта + Ръководство
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