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2042 kabelsökare

Medföljande tillbehör
TL27 extra kraftiga testsladdar (2)
TP74 lantern tip testsladdar
AC285 krokodilklämset
Mjuk väska
Hård väska

Beställningsinformation 
Fluke 2042 Kabelsökare (sändare +

mottagare)
E-nr: 42 091 24

Fluke 2042T Kabelsökare sändare
E-nr: 42 091 39

Fluke 2042 är ett universalverktyg för
felsökning av kablar och är idealiskt för
kabelsökning i väggar och mark, för att
hitta säkringar/brytare på gruppledningar
samt att lokalisera avbrott och kortslutningar
i kablar och golvvärmeslingor.
Den kan även användas till att spåra
vatten- och värmeledningar av metall.
Enheten levereras komplett i en
specialgjord väska med plats för sändare
och mottagare. Mottagaren har även en
ficklampsfunktion för arbete på svagt
upplysta platser.

• För alla typer av användningsområden
(strömförande och icke-strömförande
kablar) utan extra verktyg

• Satsen innehåller en sändare och en
mottagare

• Beprövad digitalkodad sändarsignal för
säker signalidentifiering

• Sändare med LC-display som visar utnivå,
sändningskod och extern spänning

• Mottagare med bakgrundsbelyst LC-
display för innivå, signalmottagningskod
och visning av spänning

• Automatisk eller manuell justering av
mottagarens känslighet

• Avstängningsbar ljudsignal vid
mottagning

• Automatisk avstängning
• Ficklampsfunktion för arbete i dålig

belysning
• Extra sändare finns som tillbehör så att

du kan söka fler signaler samtidigt.

Sändare Mottagare

12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V

0...60 Hz

125 kHz

Up til 400 V AC/DC

0…2,5 m räckvidd i
väggar/mark

0…0,4 m

Mätområde för spänning

Frekvensområde

Utgångssignal

Spänning

Sökning av nedgrävda kablar

Känner 240 Volts matning

Specifikationer

Batteri sändare: 6 x 1,5 V batterier 
Batteri mottagare: 1 x 9 V batteri 
Storlek (LxBxD) sändare:
190 mm x 85 mm x 50 mm
Storlek (LxBxD) mottagare:
250 mm x 65 mm x 45mm
Vikt sökare: 0,45 kg
Vikt mottagare: 0,36 kg
Garanti: 2 år

Fluke 2042

Mottagare

Fluke 2042T

Rekommenderade tillbehör

Fluke 2042-tillämpningar

Lokalisera säkringar/brytare
och tilldela kretsar

Söka markkablar 
(maxdjup 2,5 m)

Exakt lokalisering av
kabelbrott med extra sändare

Den mångsidiga lösningen för kabelsökning

Sändare


