Allmänt
Kabelsökare CT45 levereras med bärväska.

Grundpaket
CTT45

Sändare och mottagare använder alkalibatterier, och ljussignaler varnar för svagt
batteri.

AK1

Tilläggsutrustning

För lokalisering av kanaler, rör, trummor, avlopp, samt stopp eller

Sändare CTT45
Galvanisk utgångssignal
1024Hz/10.000Hz pulserande sinusvåg (Induktiv matning alltid 10.000Hz)
Utgångsnivå och impedans
Galvanisk utgångsnivå ca. 40V (rms),
ca. 450ohm
Indikatorer
Lysdioder för yttre spänning,
matningsström, funktionsmod och för
batteri. Summer för ljudsignaler
Anslutningar
2 st 4mm skyddade bananhylsor
Batterier och strömförbrukning
6 st 1,5V IEC LR20 alkaliceller,
30 ... 700mA (beroende på funktion
och belastning)
Storlek och vikt
ABS, 248 x 134 x 122mm,
ca. 2.0kg inkl. batteri
Mottagare CTR45
Frekvenser
1024Hz, 10kHz och 50Hz (<200Hz)
Kontroller
känslighetskontroll i 3 steg,
volymkontroll i 4 steg
Indikatorer
pelardisplay i 12 steg för indikation av
mottagen signalnivå. 10 lysdioder för
övrig information. Inbyggd högtalare för
sökton och ljudsignaler.

förträngningar i dessa

HM12

PM34

Tekniska data

För lokalisering av kablar under jord, i byggnader, under puts, etc.
För identifiering av kabel eller ledning bland många andra

SA1

Det finns även andra tillbehör än de som
nämns nedan. Fråga!

PL-10

Anslutningar
BNC-hona för sökprob, RCA-hona för
talförbindelse och 2 st 3,5mm jack för
headset (mikrofon och hörkapsel)
Batterier och strömförbrukning
6st 1,5V IEC LR6 alkaliceller (eller
motsvarande NiMH celler), 16...100mA
(medelförbrukning ca. 30mA)
Storlek och vikt
ABS 155 x 90 x 50mm, 410g
CT45 grundpaket
CTT45 (sändare)
SJ12 (matningssnodd 1,2m banan/banan)
CTR45 (mottagare))
SA1 (induktiv sökspole)
LA1 (induktiv närprob)
KA6 (kapacitiv prob)
AK1 (kabel för sökprob, 1,0m, BNC/BNC)
Bruksanvisning
Behändig tilläggsutrustning
PL-10 (rörsändare)
PM34 (tångtransformator)
HM12 (headset)
Det finns mera tillbehör. Fråga!
Obs: VESALA är ett varumärke som registrerats av
H.VESALA Ab, Finland. CT45 är en ny produkt. Tag
kontakt med oss för information om tillgänglighet och
övriga uppgifter. © H.VESALA Oy 0938. Rätt till
ändringar och avvikelser förbehålles.
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Web: www.vesala.fi

CT45

En mångsidig och effektiv kabelsökningsutrustning

LA1
KA6

Mottagaren har inbyggd högtalare. Vid behov
kan man använda separat headset (tillbehör)
för att lyssna efter söktonen eller för att
kommunicera med andra Vesala-utrustningar.

Kabelsökare

CTR5

Professionell testutrustning för el & tele sedan 1968

CT45 är allt Du behöver
Med den mångsidiga kabel- och
ledningssökaren CT45 är det en enkel
match för tele- och eltekniker att
lokalisera både tele- och starkströmskablar, likaväl som ledningspar, golvvärmekablar, rördragningar och mycket
annat. Apparaturen fungerar i bästa fall
över ett avstånd på många kilometer.

CT45 i dagligt arbete
CT45 består av den effektiva sändaren
CTT45, den selektiva mottagaren
CTR45 och tillbehör. Tillsammans
utgör de en flexibel helhet som inte
sviker ens i besvärliga situationer.

Kabelsökning: underjordisk tele- eller
elkabel lokaliseras, och dess dragning
följs med sökspole SA1. Söktonen kan
uppfattas många meter från objektet.
Kabelns djup kan bestämmas.

Identifiering av kabel: Närprob LA1
används för att lokalisera en kabel i en
vägg, eller för att urskilja den bland
andra t.ex. på kabelhylla eller i kabelknippe.

Sändare CTT45
CTT45 är utrustad för tre olika
matningssätt

· Galvanisk matning för att särskilja en
kabel från andra eller för att söka kabel
eller ledningspar över långa avstånd.
Ett eventuellt kabelfel kan lokaliseras
med 1 kHz sökton. Apparaten har
överspänningsskydd och indikator för
yttre spänning.

· Matning med tångtransformator

PM34 (tillbehör) används då objektet
har överspänning, eller då man av
annan orsak inte kan använda galvanisk
matning.

Vid lokalisering av kortslutning
används närprob LA1 och 1 kHz sökton. Den låga frekvensen gör fellokaliseringen enklare; överhörning till
andra ledare är begränsad.

Ledningssökning: Vid teleinstallation
och sanering är det lätt att identifiera
ledningspar i huscentral eller plint med
hjälp av kapacitiv sökprob, utan att
beröra ledningarna.
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· Induktiv matning ovan jord (se fig.),

för att finna en kabel, ett rör eller något
annat elektriskt ledande föremål under
jord. Föremålets läge, riktning och djup
under ytan kan bestämmas i de flesta
fall.

Mottagare CTR45
Mottagaren CTR45 detekterar sändarens söktoner 1 kHz och 10 kHz. Som
sådan, utan sökton från sändare, kan
den användas för lokalisering av 50Hz
starkströmsledare.
I standardutrustningen ingår tre sökprober: Induktiv sökspole SA1 används
för att följa en kabels dragning, medan
närprob LA1 lämpar sig för att skilja
kablar från varandra och för fellokalisering.

Den kapacitiva sökproben KA4 används
för identifiering av enskilda ledare.
För att visa signalstyrkan har
apparaten en överskådlig
stapeldisplay och för olika
arbetssituationer finns separata kontroller för känslighet
och volym. Headset HM12
(extra tillbehör) kan användas
då man behöver talförbindelse
till testtelefon AP32 eller
utringare KX15.
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Följa dragning av kanaler eller avloppsrör, och att lokaliserar proppar och
stopp går bra med rörsändare PL-10
(tillbehör). För in rörsändaren med
käppvinda, och följ rörelsen med mottagaren ovan jord. Platsen för proppen
hittar man lätt, och även dess djup
under jord kan bestämmas.

