
Cod: VoltBeeper Plus

Cod: VoltPointer II

Detector de tensiune non-contact - tip VoltBeeper Plus

Detector de tensiune non-contact - tip VoltPointer II

Detectorul VoltBeeper Plus este un detector de tensiune non-contact, cu semnalizare optică și 
acustică. La apropierea de un conductor aflat sub tensiune alternativă, LED-ul de culoare roșie aflat 
în vârful aparatului se va aprinde și se va activa semnalizarea acustică.

Detectorul VoltBeeper Plus este echipat cu o lanternă, funcție de auto-testare, buton de pornire / 
oprire și funcție de închidere automată după utilizare.

Având o gamă largă de tensiuni detectate, VoltBeeper Plus permite semnalizarea prezenței tensiunii 
în locații ascunse, în mediu industrial sau în condiții de iluminat puternic.

Având o gamă largă de tensiuni detectate, VoltPointer II permite semnalizarea prezenței tensiunii în 
locații ascunse, în mediu industrial sau în condiții de iluminat puternic.

Detectorul VoltPointer II este un detector de tensiune non-contact, cu semnalizare optică și acustică 
a prezenței tensiunii.

La apropierea de un conductor aflat sub tensiune alternativă, LED-ul de culoare roșie aflat în vârful 
aparatului se va aprinde și se va activa semnalizarea acustică.

Detectorul VoltPointer II este echipat cu o lanterna, funcție de auto-testare, buton de pornire / oprire și 
funcție de închidere automată după utilizare.

Prin apăsarea butonului de pornire / oprire este verificată funcționalitatea detectorului, încărcarea 
bateriei și, prin aprinderea LED-ului de culoare verde, este confirmat și faptul că în imediata 
vecinătate a detectorului nu se află un conductor aflat sub tensiune. 

Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice

Tensiunea alternativă (V)

Tensiunea alternativă (V)

Dimensiuni de gabarit (mm)

Dimensiuni (mm)

Masa (kg)

Masa (kg)

50 ÷ 1.000

100 ÷ 1.000

  CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 

  CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 

  158 x 21 x 25

  128 x 28 x 16

0,048

0,06

Categorie supratensiune

Categorie supratensiune

EN 61010-1

EN 61010-1

Alimentare

Alimentare

2 baterii AAA 1,5 V

2 baterii AAA 1,5 V

INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

DETECTOARE ȘI DISPOZITIVE DE INDICARE / AVERTIZARE PREZENȚĂ TENSIUNE

36


