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Ingående delar & Tillbehör

PL-2000 är en ny generation av rör- & ledningssökare som 
lätt, smidigt och exakt lokaliserar läget och djupet på röret/
kabeln.

•  Stor LCD-display med tydliga knapparna på panelen som 
är designade för att hjälpa handhavaren att välja rätt läge 
snabbt och utan problem.

•  Enhandsmanövrering med knappar samt en mottagare som 
endast väger 2 kg gör att inte ens ett långvarigt arbete blir 
tröttsamt för handhavaren.

•  Mottagare är utrustad med två olika antennspolar, en för 
att lokalisera längre sträckor samt en annan (diff.) för att 
lokalisera röret/kabeln exakt.

•  Indikerar även strömförande kablar utan att behöva använda 
sändare.

•  Utrustad med de tre mest effektiva frekvensområdena för 
att spåra och lokalisera rör/kabel, 27 kHz, 8 kHz och 0,5 kHz.

•  Mäter djupet på det sökta röret/kabeln med ett enkelt 
knapptryck.

•  ”Maximum-läge” som indikerar positionen på röret/kabeln 
genom en graf som visar värden från 000 till 100 och visar 
känslighetsgraden från 00 till 40 beroende på hur stark 
signalen är.

•  Som extra tillbehör finns en sond som kan användas till att 
lokalisera t.ex spill- och dagvattenrör i plast/betong.

PL-2000 består i standardutförande av: Sändare, mottagare, 
kabel för direkt kontakt, jordstav, väska och svensk manual.

Som extra tillbehör finns sond, spole, hörlurar, kabeltrumma 
med 50 meter kabel.

Sändare / transmitter Mottagare / receiver

Jordstav

Kablar för direkt-
kontakt/jord

Spole (extra tillbehör)Sonder  
(extra tillbehör)

Sändare / transmitter
Frekvenser: 27 kHz, 8 kHz och 0,5 kHz
Utsignal: 0,5 W (Induktiv metod)
  3,0 W (Direkt metod)
Antenn: Singel antennspole
Batterier:  DC 12 V (LR20 x 8)
  (>8 timmar vid kontinuerlig använd- 

 ning med alkaline batterier)
Temperaturomr.: -10°C - +50°C
Dimensioner : 288 mm x 241 mm x 105 mm
Vikt: 2,5 kg.

Mottagare / receiver
Frekvenser: 27 kHz, 8 kHz och 0,5 kHz
  15 kHz~25 kHz (Radio metod)
  50 Hz~500 Hz (Strömförande kabel)
Utsignal: 0,5 W (Induktiv metod)
  3,0 W (Direkt metod)
Antenn: Singel antennspole
  Differential antennspole
Display: LCD
Djupsökning: Visas med 3 siffror
Signalstyrka: Visas med 3 siffror
Batterier:  DC 9 V (LR6 x 6)
  (>8 timmar vid kontinuerlig   

 användning med alkaline batterier)
Temperaturomr.: -10°C - +50°C
Dimensioner : 131 mm x 280 mm x 610 mm
Vikt: 2,0 kg.


