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Kabeldetector PCE-160 CB 
 

lokaliseren van kabels / met verschillende signaaltonen / continuïteit-test / semiflexibele 
meetsonde voor optimale positionering / koptelefoonaansluiting / batterijvoeding voor de 

mobiele inzet / gevoeligheidsregeling 
 
De kabeldetector PCE-160 CB is bedoeld voor de rechtstreekse kabeldetectie van moeilijk 
toegankelijke kabels. Deze kabeldetector vindt zijn toepassing o.a. in de autobranche. Bij het 
gebruik wordt de transmitter met behulp van de krokodillenklemmen aan de te detecteren 
kabels aangesloten. De transmitter stuurt na inschakelen van de kabeldetector een gecodeerd 
impulssignaal in de kabel. Dankzij dit signaal kan de ontvanger de kabel volgen. Dit zorgt voor 
een snelle lokalisatie van kabels.  
 
In aanvulling op de kabeldetectie, is de kabeldetector ook in staat continuïteit-testen door te 
voeren. Bij deze functie wordt alleen gebruik gemaakt van de transmitter. Ook hier sluit u deze 
rechtstreeks aan op de kabels. De continuïteitfunctie toont vervolgens of er sprake is van een 
gesloten stroomcircuit.  

 
- gevoeligheidsregeling 
- koptelefoonaansluiting 
- verschillende signaaltonen 

 

- kabeldetectie in muren en leidingen 
- voor de mobiele inzet 
- semiflexibel voor optimale positionering 
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Technische specificaties 
kabeldetectie door akoestisch signaal 
akoestisch signaal pulserende toon 

continue toon 
extra functies continuïteit-test 
transmitter aansluiting krokodillenklemmen 
ontvanger aansluiting koptelefoonaansluiting  
omgevingscondities 0 ... 50 °C / 5 ... 95% r.v. 
voeding 2 x 9 V batterij (inbegrepen) 
afmetingen ontvanger: 260 x 44 x 25 mm  

sensor: 180 mm, semiflexibel 
transmitter: 70 x 56 x 22 mm 

gewicht (zonder batterijen) ontvanger: ca. 202 g 
transmitter: ca. 61 g 

 
 
 
 
Leveromvang  
 
1 x kabeldetector PCE-160 CB bestaande uit: 
1 x transmitter 
1 x ontvanger 
2 x batterij 
1 x etui 
1 x gebruiksaanwijzing 
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Afbeeldingen van de kabeldetector 
 

   
 

Front van de transmitter                Locator unit 
 

   
 

De kabeldetector in gebruik 
 

 


