T E M A S S I Z V O LTA J D E D E K T Ö R Ü +
EL FENERİ

FLIR VP42™
FLIR VP42, onu kendi sınıfındaki en değerli ürün yapan
yüksek kaliteli temassız bir AC voltaj dedektörü (NCV) ve
en üst düzey özellikleri sunan bir el feneridir. Güvenilir ve
dayanıklı dedektör parlak bir el fenerine, titreşimli geri
bildirim alarmına ve CAT IV güvenlik sınıfına sahiptir.
Prizlerdeki ve dağıtım kutularındaki elektrikli ve nötr telleri
belirlemek ve temassız şekilde elektrikli ve nötr telleri
takip etmek için kullanın. VP42, konut, ticari ve endüstriyel
yapılardaki elektrik tesisatlarının sahada sorun giderme ve
onaylama işlemleri için doğru tercihtir.

www.flir.eu/VP42

SAĞLAM VE GÜVENİLİR

Güvenli ve uzun süreli sorunsuz bir çalışma için yüksek
kaliteli ve dayanıklı bir tasarıma sahiptir

KULLANIMI KOLAY

Tutması ve kullanması kolay ergonomik bir tasarım sunar

Çalışma verimliliğini artıran özellikler sunar

• NCV teknolojisi ile elektrikli tellere dokunmayı önleyin
• Geniş endüstriyel tesisler ve düşük voltajlı konut
tesisatlarında elektrik sistemlerindeki voltajı tespit edin • Çifte kalıplanmış kaymaya karşı dirençli tasarım ve
yuvarlanmayı önleyen muhafaza ile VP42'yi düşürme
• Karanlık veya gürültülü ortamlarda bile dokunmatik
riskini azaltın
titreşim ve LED alarmlar ile voltajı daima tespit edin
• 3 metrelik bir düşüşe dayanacak kadar sağlam
• CAT IV güvenlik sınıfı ile daha güvenli şekilde çalışın

HIZLI BİR ŞEKİLDE SORUN
GİDERİN

• Düşük profilli sensör ucu ile sensörü elektrik
kaynaklarına daha da yakınlaştırın

• Hedef bölgeyi görmek için parlak el feneri ve uçta
bulunan ışık ile görevleri verimli şekilde yerine
getirin
• Düşük pil uyarı özelliği ile bitmiş pilden
kaynaklanan yarıda kesilmeleri ortadan kaldırın
• "Otomatik Kapanma" özelliği ile pil ömrünü en üst
düzeye çıkarın

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ölçüm
AC Voltaj Aralığı (varsayılan, düz yeşil ışık)

190 ila 1000 V AC

AC Eksitasyon Voltajı / Mesafesi

190 V AC minimum / 1 cm (0,4 inç)

Frekans Aralığı

45 ila 65 Hz

Yüksek Hassasiyet Modu (düz sarı ışık)

24 ila 1000 V AC

Ölçüm Cihazı Bilgileri
El Feneri

Var

Uç Işığı

Var

Kategori Sınıfı

CAT IV-1000 V

Garanti

Sınırlı 3 yıl

Genel Bilgiler
Sertifikalar

UL, cUL, CE, RCM

Güç Sistemi
Güç Gereksinimleri

2 × AAA alkali pil

Pil Ömrü

~7 saat sürekli (fener kapalı)

Düşük Pil Voltajı

Durum LED'i sarı renkte yanıp söner

Otomatik Kapanma

3 dakika çalışmadıktan sonra

Ortam Bilgileri
Düşme Testi

3 m (9,8 ft)

Çalışma Ortam Sıcaklığı

0 ila 60 °C (-32 ila 140 °F)

Depolama Sıcaklığı

-40 ila 90 °C (-40 ila 194 °F)

Fiziksel Bilgiler
Ağırlık

0,20 kg (0,44 lb), piller dahil

Boyutlar (Y × G × D)

29 × 26 × 156 mm (1,1 × 1,0 × 6,1 inç)

Daha fazla bilgi için: www.flir.com / flir@flir.com
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