
Ostali instrumenti / adapterji / pribor
MI 2093 Line Tracer

Instrument MI 2093 Line Tracer 
je univerzalen pripomoček za 
iskanje skritih prevodnih poti pod 
ometom v stenah, tleh in zemlji 
ali za iskanje ene žice v skupku le-
teh. Poleg tega je možno locirati 
varovalke in vtičnice povezane z 
določeno zanko ter iskati napake 
kot so kratki stiki, prekinitve ipd.

MERILNE FUNKCIJE

• Iskanje vodnikov v stenah, stropu, tleh in v zemlji.
• Iskanje kablov, ki so pod napetostjo ali ne.
• Lociranje prekinitev in kratkih stikov v vodnikih.
• Lociranje skritih vtičnih in distribucijskih škatel.
• Lociranje varovalk v vezjih.
• Iskanje ene žice v skupku le-teh.
• Iskanje cevnih inštalacij in drugih prevodnih 

objektov. 
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GLAVNE LASTNOSTI 

• Detekcija do globine 2 m.
• Deluje tako na sistemih, ki so pod  
   napetostjo ali ne.
• Izjemno občutljiv R10K sprejemnik zazna injiciran 
   signal okoli merjene linije ali objekta.
• Trije nivoji občutljivosti: nizek, srednji in  
    visok. Vsak nivo je mogoče natančno nastaviti.
•  Dvojni črtni graf in brenčač za zanesljivo 
    indikacijo v hrupnih okoljih ter pogojih 
    zmanjšane vidljivosti. 

APLIKACIJE  
• Testiranje električnih inštalacij.
• Testiranje žičnih mrež.
• Testiranje cevnih inštalacij.
• Testiranje telekomunikacijskih  
   sistemov.

STANDARDI 
 
EMC
•  IEC/EN 61326
Varnost
•  IEC/EN 61010-1
•  EN 61010-031

Informacije za naročanje  
MI 2093 ST
• Oddajnik T10K
• Sprejemnik R10K
• Testna vez za R10K z vgrajenim uporom 

in testno sondo, 1.5 m
• Testna vez za T10K, 1.5 m, 2x
• Posebna selektivna sonda
• Testna sonda (črna), 2x
• Krokodil sponka (črna), 2x
• Torba za prenašanje
• Navodila za uporabo

Opomba! Fotografije v katalogu lahko odstopajo od naročniškega seta v času dobave.  
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne objave.

METREL D.D.
Merilna in regulacijska oprema
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenija
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Oddajnik T10K
Napajanje 4 x 1.5 V alkalijske ali 4 x 1.2 V polnilne baterije, tip AA
Prenapetostna kategorija CAT III / 300 V
Dimenzije 80 x 50 x 150 mm
Teža 280 g
Sprejemnik R10K
Napajanje 1 x 9 V baterija
Dimenzije 45 x 450 x 210 mm
Teža 140 g

TECHNIČNE SPECIFIKACIJE


