
Kullanımı çok basittir, dedektör ucunu bir terminal şeridine, çıkışa veya 
kabloya dokundurmak yeterlidir.

Algılama bölgesinde voltaj bulunur bulunmaz, sesli bildirim yapar ve led ışığı 
yanıp sönmeye başlar. Algılanan değerin büyüklüğüne göre sesli ve görsel bildirim 
sıklaşır ya da seyrekleşir.

Temas noktasındaki iletken kauçuk sayesinde kısa devreden kaynaklanabilecek 
kazalar önlenerek güvenle kullanılabilir.

İki farklı hasasiyet seçeneği vardır. Hedef bölgedeki voltajın değerine göre 
hassasiyet artırılabilir ya da azaltılabilir.

Açık ve kapalı iletkenlerle temasında sapmayı minimumda tutacak şekilde 
tasarlanmıştır.

Düz dedektör başlığı ile çok damarlı kablolarda, birden fazla açıdan voltaj kontrolü 
yapılabilir.

Test butonu ile cihazın pil durumu kolayca anlaşılabilir.

Dedektör ucundaki LED ile görülmesi zor ortamları aydınlatır.

Hafif ve kompakt bir yapıdadır. Cepte taşımaya optimize edilmiş,kalem şeklinde 
ve cep klipslidir.

Mavi, sarı ve gri olmak üzere üç farklı rengi mevcuttur.

Elektrikçiler, bakım, servis, güvenlik personelleri, ev sahipleri, işyerinde veya evde 
enerjili devrelerindeki hat kopukluklarını veya gerilim taşıyan hatları belirlemek için 
hızla test edebilir.

Düşük Voltaj Dedektörü

HTE-610L-R

Teknik Özellikler
Voltaj Hassasiyeti

Frekans

Sertifikalar

Batarya Özellikleri ve Ömrü

Boyutlar ve Ağırlık

AC 50 V ile 600 V arası

50/60 Hz

CE, RoHS

2 x LR44 (1,5V) batarya, 
sürekli kullanımda 10 saat kullanım ömrü (Led ile 5 saat)

130 x 22 x 23 mm, Ağırlık: ~ 22g (Batarya Dahil)

Cihaz her zaman açıktır ve kapatılamaz, saha çalışanlarına yakınlardaki voltajı 
her zaman hatırlatır.

Çok hafiftir. Ayarlanabilir kol bandı ile kullanımı kolaydır.

Elektrik hattına yakınlaşıldığı anda sesli ve görsel bildirimde bulunur. Algılanan 
değerin büyüklüğüne göre sesli ve görsel bildirim sıklaşır ya da seyrekleşir.

Bulunulan ortamdaki insan kaynaklı kazaları önlemek adına her zaman aktiftir, 
hiçbir zaman kapanmaz.

Elektrik panelleri, yüksek gerilim hatları, ray elektrik sistemleri, elektrik üretim 
ve dağıtım alanları vb. birçok alanda çalışanların güvenliği için çok önemlidir. 
Kaynağa belirli bir mesafeden elektrik akımı hakkında bilgilendirme yapar.Giyilebilir-Bileklik Tipi 

Gerilim Algılama Cihazı

HXW-6 

Teknik Özellikler
MODEL

Voltaj Hassasiyeti

Alarm Başlama Uzaklığı

Frekans

Sesli Bildirim

Koruma Sınıfı

Sertifikalar

Batarya Özellikleri ve Ömrü

Boyutlar ve Ağırlık

Çalışma Sıcaklığı

HXW-6

6.6kV

60cm

50/60 Hz

60cm'de 65db'den fazla

IPX4

CE, RoHS

1 x CR1620(3V) batarya, 
sürekli kullanımda 15 saat kullanım ömrü

77 x 40 x 14 mm, Ağırlık: ~ 35g (Batarya Dahil)

-10°C ile +40°C arası

HXW-6

1kV ile 42kV arası

6.6kV'de 60cm

HXW-6W Uzaklık Alarm Tablosu
Voltaj  Alarm Başlama Uzaklığı

6.6kV  0,6m

11kV  0,8m

22kV  1,1m

33kV  1,3m


