
Marker-Mate

Dim LxBxH (mm) 780x200x325
Typ: Elektrisk
Batteritid: 20h
Batterityp: AA (12st)
Driftstemperatur: -20 - +50ºC
Lagringstemperatur: -40 - +70ºC
Vikt (kg) 2

Sökinstrument - Marker-Mate
PRODUKTBESKRIVNING
Marker-Mate är en detektor för sökbollar som är nergrävda för att markera t.ex. en
fiberkabel eller en skarvbox. Den klarar av att detektera alla 8 typer av industri-standarder
för sökbollar. Den är utrustad med en stor och tydlig display.

Med sin unika sökfunktion som bygger på digital signalprocessor, kan Marker-mate minimera
söktiden efter nergrävda sökbollar. Marker-mate har en robust konstruktion som tål tuffa
miljöer.

OBS! De nya fiberbollarna och fiberpuckarna kräver en Marker Mate av nyare modell. De
äldre modellerna som är märkta med "Tempo" kommer inte hitta frekvensen 92kHz. Om de
är märkta med "Greenlee" så kommer det fungera, alternativt kan de behöva uppdateras. Har
du köpt din Marker Mate från Juli 2016 eller senare så skall detta fungera utan ytterligare
åtgärd. OBS!

Kontakta oss för mer information!

OBS! Se nedan för info angående RÖDA och BLÅ bollar. OBS!

Aktivera frekvenser fo?r RO?D och BLA? so?kboll / so?kpuck.
EML-100 so?kverktyg levereras till Melbye med frekvenserna fo?r RO?D och BLA? so?kboll / so?kpuck
inaktiverade. Dessa frekvenser kan dock enkelt aktiveras av anva?ndaren sja?lv genom fo?ljande sekvens av
knapptryckningar:
EXIT+DOWN▼ trycks ned tillsammans, fo?ljt av UP▲.
Upprepning av denna sekvens va?xlar mellan PA? och AV, med en kort visning i
displayen av la?get STANDARD MODE eller EURO MODE.
STANDARD MODE – RO?D och BLA? so?kboll/puck aktiverade.
EURO MODE – RO?D och BLA? so?kboll/puck avsta?ngda
Va?nta sedan tills displayen a?ndras tillbaka till so?kla?ge (SCAN mode). Starta da? om so?kverktyget fo?r att
spara insta?llningen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

E-nummer Beskrivning
4209588 Marker Mate
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