
VALUE Contactloze spanningstester met zaklamp

Art.nr. 19.99.5079
Fabrikant VALUE
Art.nr. fabrikant 19.99.5079
EAN (een stuk) 7630049617315

Contactloze, automatische spanningstest voor spanningen van 12-1000V AC voor 
een breed scala aan toepassingen

• Voor contactloos testen van wisselspanningen
• Indicatie van 12 tot 1000 V AC met gelijktijdige visuele en akoestische spanningsindicatie
• De heldere zaklamp om het werkgebied te verlichten kan onafhankelijk van de 
spanningstester worden gebruikt
• De visuele LED balkgrafiek geeft de aanwezige spanning aan - hoe hoger de 
gedetecteerde spanning of hoe dichter de spanningsbron, hoe meer LED's zullen oplichten
• Spanningsstaafgrafiekdisplay met vijf verlichte LED's voor gemakkelijke 
interpretatie/aflezing
• De hoorbare spanningsindicator piept met een hogere frequentie, hoe hoger de spanning 
of hoe dichter het apparaat bij een spanningsbron is
• Automatisch uitschakelen bespaart batterijvermogen en verlengt de levensduur van de 
batterij
• Opschroefbare batterijdop met O-ring voorkomt binnendringen van stof en water
• Lichtgewicht, compact gereedschap met zak clip gemakkelijk op te bergen en binnen 
handbereik
• IP67: stof- en waterdicht
• Valbeveiliging 2 m
• Beschermingsklasse CAT IV voor 1000 V

Technische specificaties

Bijzonderheden: Diepe pulserende toon met 50 - 500 Hz; blauwe led gaat uit en rode led 
knippert (ca. 2 keer per seconde)
Vervuilingsgraad: 2



Spanning: 12-1000VAC
Frequentie: 50-500Hz
Standaard: CAT IV (1000V)
Beschermingsgraad: IP67: Stof- en waterdicht
Totale lengte: 148,0 mm
Totale breedte: 18,3 mm
Totale hoogte: 29,4 mm
Gewicht: 34,0g
Valbeveiliging: 2 m
Batterijen: 2x AAA (1.5V)

Waarschuwingen

Lees, begrijp en volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, veiligheidsinformatie en 
instructies in deze handleiding voor gebruik of onderhoud. Niet-naleving kan leiden tot 
ernstige en levensbedreigende verwondingen.

Ga er nooit vanuit dat de nulleider en aardgeleiders dood zijn. Neutrale geleiders in 
meeraderige circuits kunnen nog steeds onder spanning staan, zelfs als ze zijn 
losgekoppeld, en moeten opnieuw worden gecontroleerd voordat ze worden aangeraakt.

Technische specificaties

Producent VALUE

Produkt groep Tester

Produkt type Kabeltester

Kleur zwart

Leveringsomvang Spanningstester, insteekkaart met geïntegreerde 
gebruiksaanwijzing en twee AAA 1.5VDC batterijen

Toebehoren: Optionele 
oplaadbare batterij

Micro-batterij (AAA), 02x

Gewicht 29.8 g

Hoogte verpakking 30 mm

Breedte verpakking 40 mm

Diepte verpakking 190 mm

Gewicht verpakking 0.07 kg


