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Duvarlarda ve kablo kanalında kablo arama için kablo arayıcı / kompakt yapı / kablo 

kanallarında ve duvarlarda voltajlı hat ve kabloları tespit eder 

Hat ve Kablo Dedektörü PCE-191 CB, kablo ve elektrik hatlarının duvardaki yerini 

bulmaya yarar. Bu Hat ve Kablo Dedektörü hem verici hem alıcıdır. Verici, voltaja sahip 

(maksimum 240 V AC) bir prize bağlanan bir konektöre sahiptir ve çalışan kablolara 

akustik sinyal gönderir. Şimdi ise reseptörle sigortaya kadar kablo sinyali takip edilebilir. 

Eğer bir kablo kesintisi varsa sinyal durur. Hat ve Kablo Dedektörü örneğin duvarda delik 

açılacağı zaman ve kabloların nerede olduğundan emin olunmadığı zamanlarda kullanım 

için idealdir. Ayrıca elektrik dağıtımında belli olmayan sigortaların tespiti için de kullanılır. 

Vericiyi ilgili devrenin prizine bağlayın ve reseptör ile doğru sigortanın dağıtımını bulun. 

Bütün bu işlemler sırasında elektriği kesmek gerekmez. Burada Hat ve Kablo Dedektörü 

ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Hat ve 

Kablo Dedektörünün teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız. 

Özellikler 

- Cep formatında tespit cihazı 

- Kablo kanallarında ya da duvarlarda  

  kablo takibi 

- Kesintileri bulmak için 

- Kesinti yerinde akustik alarm 

- Duvarlarda kablo kesintilerini tespit 

- Kolay kullanım 

- Kompakt yapı 

- Piller, taşıma çantası ve kullanım kılavuzu 

dahil 

- Güvenlik: CE, IEC / EN 61010-1:01 

- Kabloda elektrik kesmek ya da sigortaları  

  çıkarmak gerekmez 

- Hassasiyet ayarı 

Teknik özellikler 

Hat tespiti Akustik sinyal ile 

Gerilim aralığı 220 ... 240 VAC 

Frekans aralığı 50 / 60 Hz 

Bağlantılar Standart priz 

Güç kaynağı Verici: elektrik aracılığıyla 

reseptör: 9 V Pil 

Ağırlık 300 gr. 
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Teslimat içeriği  

1 x PCE-191 CB Hat ve Kablo Dedektörü 

1 x Sinyal Jeneratörü (Reseptör dahil) 

1 x Pil,  

1 x Taşıma Çantası, 

1 x Kullanım Kılavuzu 

 

 


