
spannIngstesters

NCVT2
ELEKTRISCHE SPANNINGSTESTER

• Detectie van standaardspanning zonder contact in kabels, elek- 
 trische snoeren, stroomkringonderbrekers, verlichting, schakelaars,  
 stekkers en draden
• Automatische detectie en indicatie van zwakke spanning (12-48V  
 AC) en standaardspanning (48-1000V AC)
• Detectie zonder contact van lage spanningen in veiligheidssyste- 
 men, audio/video, communicatiesystemen en controlesystemen  
 voor milieu en irrigatie
• De groene, zeer sterke LED, duidt aan dat de tester gebruiksklaar is  
 en verlicht tevens de werkplek
• Drukknop Aan/Uit met digitale controle
• Dankzij de automatische uitschakeling gaan de batterijen langer mee
• Statuscontrole van ontlading van de batterijen via microprocessor
• Gemaakt van duurzame plastic hars van polycarbonaat, zeer licht  
 en met een handig tasgespje

NCVT2
Wisselspanning 12-1000 V 

Frequentie 50 - 500 Hz

Vervuilingsgraad 2

Afmetingen 140 x 18 x 25 mm (L x B x D)

Gewicht 23 g, met batterijen: 46 g

Cat. Cat. IV 1000 V

Toebehoren 2 x AAA batterijen (1,5 V) en handleiding

VAC LED

NCVT4IR
CONTACTLOZE SPANNINGSTESTER
MET IR THERMOMETER

• Spanningstester zonder contact
• Detectie van standaardspanning zonder contact in kabels, elek- 
 trische snoeren, stroomkringonderbrekers, schakelaars, stekkers  
 en draden
• Geïntegreerde infrarood (IR) thermometer
• De blauwe, zeer sterke LED, duidt aan dat de tester gebruiksklaar is  
 en verlicht tevens de werkplek
• Dankzij de automatische uitschakeling gaan de batterijen langer mee
• Zeer lichte en compacte tool met handig tasgespje

NCVT4IR
Wisselspanning 12-1000 V 

Frequentie 50 - 500 Hz

IR thermometer -30 tot +250°C

Valtest 2m

Afmetingen 159 x 32 x 30 mm (L x B x D)

Gewicht 57 g, met batterijen: 79 g

Cat. Cat. IV 1000 V

Toebehoren 2 x AAA batterijen (1,5 V)
Handleiding

VAC LED
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