
 

Technische gegevens

Fluke 2AC VoltAlert™-spanningzoeker

Belangrijkste kenmerken
Spanningdetectie van 200 tot 1000 V AC, geschikt voor een breed scala aan toepassingen in woonhuizen en commerciële
en industriële gebouwen.
NIEUW! Altijd ingeschakeld, waardoor uw 2AC altijd klaar is voor gebruik, en uitgerust met een laagspanningscircuit voor
een langere levensduur van de batterij.
NIEUW! Innovatieve batterijtestknop waarmee u kunt controleren of de batterij in goede staat is*.
Het product heeft een overspanningsclassificatie van categorie IV, 1000 V voor de beste bescherming van de gebruiker.
Ontwerp met geïntegreerde clip, uitgevoerd in zakformaat.
Gevoed door 2 AAA-batterijen (inbegrepen)
Vertrouwde robuustheid en betrouwbaarheid van Fluke
Twee jaar garantie

*Het gebruik van de batterijtestfunctie is optioneel en dient alleen het gemak. Deze functie is niet bedoeld ter vervanging van
de controle van de tester vóór en na gebruik aan de hand van een bekende spanningsbron.

Productoverzicht: Fluke 2AC VoltAlert™-spanningzoeker

Altijd ingeschakeld - snel en veilig spanning meten

De 2AC is het nieuwste product binnen het VoltAlert™-assortiment contactloze wisselspanningzoekers van Fluke. Het is in
zakformaat en gemakkelijk te gebruiken. De 2AC-tester controleert op spanningvoerende circuits en defecte aardingen, en is
het ideale gereedschap voor zowel elektriciens op de werkvloer als doe-het-zelvers thuis. De tip van de spanningzoeker in
zakformaat licht rood op wanneer hij dicht in de buurt komt van een contactdoos, contactstrip of stroomdraad die onder
spanning staat.
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Specificaties: Fluke 2AC VoltAlert™-spanningzoeker

Specificaties

Werkingsprincipes
Meet het door AC-spanning opgewekte stabiele elektrostatische veld door de isolatie heen,
zonder dat er contact gemaakt hoeft te worden met de blootliggende geleider. Als de punt
rood oplicht, is er spanning aanwezig.

Veiligheidsspecificaties Voldoet aan IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2e ed.), CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-04 en
ISA-82.02.01 vervuilingsgraad 2

Conform EMC Voldoet aan IEC 61326-1:2006

Bedrijf Specificatie 90 V AC tot 1000 V AC, CAT IV 1000 V

Temperatuur (tijdens bedrijf
en opslag) -10 °C tot 50 °C (-14 °F tot 122 °F)

Vochtigheidsbereik tijdens
bedrijf

0% tot 95% (0 °C tot 30 °C)

0% tot 75% (30 °C tot 40 °C)

0% tot 45% (40 °C tot 55 °C)

Hoogte 2000 m (CAT IV 1000 V)

Reinigen Schoonmaken met vochtige doek

Levensduur batterij De normale levensduur van de batterij is langer dan een jaar

Garantieperiode Twee jaar
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Modellen

FLK2AC

FLK2AC/200-1000V, WISSELSPANNINGZOEKER 200-1000V, ENG, C. FRN, SPN
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