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–  Połączenie kilku rodzajów zintegrowanych sensorów, 
czyni z MultiFinder Plus narzędziem zarówno do 
skanowania, jak i detekcji.

–  Jeden przycisk do przełączania się pomiędzy 
różnymi trybami pomiaru.

–  Wyświetlająca się na wyświetlaczu LCD instrukcja, 
sprawia że urządzenie jest łatwe w obsłudze, a co 
za tym idzie niezawodne.  

–  Auto-Calibration: automatyczna kalibracja pozwala 
dostosować urządzenie do różnych powierzchni, 
natychmiast po włączeniu.

–  Auto-Cal Plus: umożliwia łatwe odgraniczenie 
mierzonych obiektów w trybie metal-scan.

–  Obsługę dodatkowo ułatwiają sygnały dźwiękowe 
oraz wizualne.

–  Wysokie bezpieczeństwo pracy zapewnia stała 
funkcja ostrzegania przed wysokim napięciem.

–  Specjalną cechą w trybie wykrywania metali, jest 
możliwość detekcji przewodów nawet, gdy nie są 
one pod napięciem.

Uniwersalny wykrywacz elementów 
drewnianych, metalowych, miedzianych, 
żelaznych i linii elektrycznych

1   Belka drewniana / metalowa (Stud-Scan)
2    Precyzyjna lokalizacja metali żelaznych / 

nieżelaznych (Technologia Metal-Scan)
3    Precyzyjna lokalizacja przewodów zasilających 

pod napięciem (Technologia AC-Scan)

Lokalizowanie uszkodzonych linii elektrycznych
Automatyczna kalibracja
Ciągła kontrola występowania napięcia
Wyświetlacz
Sygnalizacja wykrywania i ostrzegania 

Do głębokości 4 cm
Do głębokości 10 cm /
do głębokości 5 cm
Do głębokości 4 cm

Do głębokości 4 cm
Tak
Tak
Ciekłokrystaliczny LCD
Wizualna i dźwiękowa

OPIS URZĄDZENIA

 ARTYKUŁ NR ARTYKUŁU KOD-EAN JO

 MultiFinder Plus 080.965A 4 021563 684175 5

MultiFinder Plus 
+ bateria

Wymiary opakowania (Sz x W x G)
190 x 310 x 80 mm

DANE TECHNICZNE
ZAKRES POMIARU AC 
110 - 230V, 50 - 60 HZ

ZAKRES TEMPERATURY PRACY 
0°C ... 40°C (32°F ... 104°F)

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
-20°C ... 70°C (-4°F ... 158°F)

ZASILANIE
1x 9V Bateria alkaliczna typ 6LR 61

WYMIARY (Sz x W x G)
80 x 186 x 40 mm

WAGA (wraz z baterią)
230 g

Miedź
Metal

Drewno Żelazo

Ostrzeżenie 
przed wysokim 

napięciem

9 V


