
Bezdotykový optický i akustický indikátor
st ídavého nap tí S-750
Bezkontaktní zkou ka st ídavého nap tí je jednoduchá kontrola p ítomnosti nap tí na fázovém vodi i.
Zkou ka umo uje regulaci citlivosti v závislosti na vzdálenosti testovaného vodi e od hrotu
zkou ky S-750.
Tla ítko TEST umo ní provedení testu svitu diod LED a nastavení
hlasitosti akustické signalizace.

Zkou kou m ete otestovat:
- p ítomnost sí ového nap tí AC
- ur ení vodi e L a N v sí ovém vedení
- lokalizace vodi  ve st , pokud nejsou v kovových trubkách
- lokalizace p eru ení vodi e nebo pojistek a jisti

Technická data
Velikost testovaného nap tí: 24 –750 V AC
Pracovní teplota: 0 – 40 °C
Napájení: baterie 9V
Zku ební nap tí: 6 kV

Obsluha zkou ky:
Zkou ku zapn te oto ným regulátorem na pravém boku sk ky.
Stla te mikrospína  TEST. Rozsvítí se ob  diody LED a zazní
zvukový signál. Tímto je otestována funkce zkou ky. V míst  se známou p ítomností fázového
nap tí nastavte regulátorem citlivost signalizace zkou ky. Svítí diody LED a je spu na
zvuková signalizace – je zkou ka funk ní. Hrotem idla zkou ky se pohybujte po
lokalizovaném míst . V míst  p ítomnosti nap tí se rozsvítí diody LED a zazní zvuková
signalizace.

i hledání fázového vodi e nastavte citlivost zkou ky tak, aby reagovala pouze na nap tí
fázového vodi e.

i lokalizaci vodi  ve st  nastavte citlivost tak, aby reagovala na p ítomnost sí ového nap tí.
Zkou ka bude reagovat pouze tehdy, pokud vodi e nebudou v kovové trubce.

Po ukon ení práce vypn te zkou ku knoflíkem regulátoru.
i malé intenzit  svitu LED a slabé zvukové signalizaci vym te baterii.

Rozsah dodávky:
- zkou ka S-750
- návod na obsluhu
- pouzdro
- záru ní list


