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Lokalizator przewodów 2042

Dołączone akcesoria
TL27 Komplet przewodów pomiarowych Heavy 
Duty
TP74 Komplet końcówek pomiarowych 4 mm.
AC285 Zestaw końcówek pomiarowych 
krokodylkowych
Miękki pokrowiec 
Twarda walizka

Informacje dla zamawiających
Fluke 2042  Lokalizator przewodów 
    (nadajnik + odbiornik)
Fluke 2042T  Dodatkowy nadajnik 

Fluke 2042 jest profesjonalnym lokalizatorem 
przewodów ogólnego przeznaczenia. Świetnie 
nadaje się do określania biegu przewodów w 
ścianach 
i pod powierzchnią gruntu, lokalizacji 
bezpieczników i wyłączników w obwodach 
końcowych a także odnajdywania przerw 
i zwarć w przewodach oraz systemach 
ogrzewania podłogowego.
Może również służyć do lokalizacji metalowych 
rur wodnych i grzejnych. Przyrząd dostarczany 
jest w postaci kompletnego zestawu, w 
skład którego wchodzą nadajnik i odbiornik, 
umieszczone w specjalnym futerale. Odbiornik 
wyposażony jest we wbudowaną latarkę, 
która umożliwia pracę w warunkach słabego 
oświetlenia.

• Do wszystkich zastosowań (przewody 
pod napięciem i bez) bez dodatkowego 
wyposażenia

• Zestaw zawiera nadajnik i odbiornik
• Bezproblemowa identyfikacja sygnału 

nadajnika dzięki cyfrowemu kodowaniu
• Ekran LCD informujący o poziomie transmisji, 

kodzie transmisji oraz napięciu zewnętrznym  

• Odbiornik posiada podświetlany ekran LCD 
informujący o poziomie odbieranego sygnału, 
jego kodzie i wykryciu napięcia w przewodzie

• Automatyczna lub ręczna regulacja czułości 
odbioru sygnału

• Możliwość włączenia dźwiękowej sygnalizacji 
odbioru

• Automatyczne wyłączanie
• Funkcja latarki umożliwiająca pracę w 

warunkach słabego oświetlenia
• Możliwość wykorzystania dodatkowych 

nadajników w celu rozbudowania zestawu 
lub umożliwienia rozpoznawania różnych 
sygnałów.

Zalecane akcesoria

Fluke 2042T

Dane techniczne

Receiver

Baterie nadajnika: 6 szt. baterii 1,5 V
Baterie odbiornika: 1 szt. bateria 9 V
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) nadajnika:
190 mm x 85 mm x 50 mm  
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) odbiornika:
250 mm x 65 mm x 45 mm
Masa nadajnika: 0,45 kg
Masa odbiornika: 0,36 kg
Dwuletnia gwarancja

Fluke 2042 applications

Wykrywanie przewodów 
pod ziemią 
(maks. głębokość 2,5 m)

Precyzyjna lokalizacja 
przerw w przewodach dzięki 
dodatkowemu nadajnikowi

Lokalizacja bezpieczników/
wyłączników i ich 
przypisanie do obwodów

Transmitter

Fluke 2042

Nadajnik Odbiornik
Zakres pomiaru napięcia 12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
Zakres częstotliwości 0...60 Hz
Sygnał wyjściowy 125 kHz
Napięcie Aż do 400 V AC/DC
Głębokość lokalizowania przewodów  0...2,5 m dla przewodów w 

ścianie/w ziemi
Odległość wykrywania napięcia w przewodzie 0...0,4 m

Wszechstronny przyrząd do wyszukiwania 
przewodów


