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Skúšačka vodivosti okruhov a vedení Elmo
Certifikovaná podľa EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010.

Elmo tester Plus
Bezkontaktná skúšačka napätia s lampou (LED).
• Na bezpečnú identifikáciu striedavých napätí na káblových 

spojoch, v zásuvkách, poistkách, spínačoch, pripájacích 
krabiciach a pod.

•Test bez prietoku prúdu cez zariadenie.
• Identifikuje vodiče pod napätím, miesta prerušenia káblov, 

poruchy spínačov a pod.
• Bez priameho kovového kontaktu identifikuje prepálené poistky,

chybné žiarovky v dekoračných za sebou zapojených 
svietidlách.

• Pri prítomnosti napätia sa meracia špička rozsvieti.
• Naviac s funkciou vreckovej lampy - integrovaná lampa 

s jasným LED svetlom (doba svietenia: cca 60 hodín).
• S akustickým varovným signálom.
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Technické parametre
• CAT III 1000 V~.
• S certifikátom TÜV/GS: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411).
•Rozsah napätia: 120 až 1000 V~.
• Druh krytia: IP 44 podľa DIN 40050.
• 2 ceruzkové batérie Micro AAA, 1,5 V (obj.č. 827 01) 

sú súčasťou dodávky.

Použitie
• Testerom sa jednoducho dotknite konštrukčného dielca – ak sa rozsvieti kontrolka 

v testovacom hrote, dielec je pod napätím.
• Nie je potrebné, aby ste kontrolovaný dielec vymontovali – magnetickú cievku môžete

testovať aj pod ochranným krytom atď.
• Stroj, agregát alebo dielec nemusíte bezpodmienečne zastaviť.

Test funkcie, resp. batérií
• Pomocou testovacieho magnetu, umiestenom na čelnej strane prístroja, môžete 

skontrolovať funkciu prístroja. Ak by sa testovací hrot nerozsvietil, vymeňte batérie.

Tester 
na skúšanie
magnetov
• Slúži na skúšanie magnetických ventilov

a magnetických cievok pneumatických 
a hydraulických sústav vo všetkých
oblastiach strojárenstva a automo-
bilového priemyslu.

• Dá sa použiť aj na skúšanie magnetic-
kých ventilov v systémoch vykurovania
vykurovacím olejom.

• Testovací hrot sa rozsvieti bez kovového
kontaktu, ak je prítomné magnetické 
pole – reaguje na striedavé, jednos-
merné polia aj na magnetické polia 
permanentných magnetov.

• Batérie: 2x mikroceruzková batéria AAA
(obj.č. 827 01), batérie sú súčasťou
dodávky.
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