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2042 kabelzoeker

Inbegrepen accessoires
TL27 Heavy duty meetsnoeren
TP74 Meetprobes met lantaarnpunt
AC285 Krokodillenklemmenset
Draagtas
Draagkoffer

Bestelinformatie 
Fluke 2042  Kabelzoeker
    (zender + ontvanger)
Fluke 2042T  Kabelzoeker zender

De Fluke 2042 is een professionele 
kabelzoeker voor universeel gebruik. 
Hij is ideaal voor het traceren van 
kabels in muren en onder de grond, 
het opsporen van zekeringen/
stroomkringonderbrekers in eindgroepen 
en het opsporen van stroomstoringen en 
kortsluitingen in kabels en ondergrondse 
verwarmingssystemen.
Hij kan ook worden gebruikt voor het 
traceren van metalen waterleidingen 
en verwarmingspijpen. De unit is 
verkrijgbaar als een complete set 
die bestaat uit een transmitter en 
ontvanger in een speciaal draagkoffertje. 
De ontvanger beschikt ook over een 
zaklampfunctie voor het werken in slecht 
verlichte omgevingen.

• Overal toepasbaar (onder spanning 
staande of spanningloze kabels) zonder 
extra instrumenten

• De set bevat een transmitter en een 
ontvanger

• Een beproefd digitaal gecodeerd 
zendsignaal garandeert een duidelijke 
signaalherkenning.

• Transmitter met LCD-display voor 
weergave van transmissieniveau, 
transmissiecode en externe spanning

• Ontvanger met LCD-display met 
achtergrondverlichting voor weergave 
van niveau van ontvangstsignaal, 
code van ontvangstsignaal en voor 
spanningsindicatie

• Automatische of handmatige instelling 
van gevoeligheid van ontvangstsignaal

• Schakelbaar akoestisch 
ontvangstsignaal

• Automatische uitschakelfunctie
• Extra zaklampfunctie voor het werken 

in donkere omgevingen
• Extra transmitters zijn verkrijgbaar voor 

uitbreiding om verschillende signalen 
te kunnen onderscheiden.

Aanbevolen accessoires

Fluke 2042T

Specifi caties

Receiver

Batterij zender: 6 stuks AA 1,5 V
Batterij ontvanger: 1x 9 V blok
Afmeting zender (hxbxd):
190 mm x 85 mm x 50 mm
Afmeting ontvanger (hxbxd):
250 mm x 65 mm x 45 mm
Gewicht zender: 0,45 kg
Gewicht ontvanger: 0,36 kg
Twee jaar garantie

Fluke 2042 toepassingen

Opsporen van ondergrondse 
kabels (max. diepte 2,5 m)

Exact lokaliseren van 
onderbrekingen in kabels 
met een extra transmitter

Bepalen van de locatie 
van zekeringen/
stroomonderbrekers en 
in welke circuits zij zijn 
opgenomen

Transmitter

Fluke 2042

Transmitter Ontvanger
Spanningsmeetbereik 12V, 50V,120V, 230V, 400V
Frequentiebereik 0....60 Hz
Uitgangssignaal 125 kHz
Spanning Tot 400 V AC/DC
Opsporingsdiepte 0…2,5 m kabels in muren/

onder de grond
Hoofdspanningsdetectie 0...0,4m

De veelzijdige oplossing voor het opsporen 
van kabels
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Service van EURO-INDEX b.v.

EURO-INDEX b.v. verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis 
en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 16003

Geautoriseerd Service Centrum  .................................................................
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een  
Geautoriseerd Service Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandelt door goed opgeleid en 
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.  
Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw 
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact.

Service en kalibratielaboratorium  .................................................................
EURO-INDEX b.v. beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie- 
laboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd 
in de scope bij accreditatienummer K105.

KWS®  ............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek 
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder 
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten. 
De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS  .........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal beschikking 
over uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten  ....................................................................
�� Uitgebreid assortiment
�� Deskundig advies
�� Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en 
herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy  ....................................................................................
�� Producttrainingen (individueel en klassikaal)
�� Seminars
�� Demonstratie- en instructievideo’s

Bekijk de video en 
ontdek alles over KWS

Servicebalie Kalibratie rookgasanalyse Seminars en workshops Kalibratie thermografie

http://www.euro-index.nl
http://www.euro-index.nl
mailto:verkoop%40euro-index.nl?subject=
http://www.euro-index.nl/nl/euro-index/kwaliteit/
https://www.rva.nl/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1hbEwnIs1BY
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