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sterkte

Groot zwart-wit 
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kortsluitingen

HI-modus voor 
algemene kabel-
zoekprocessenGevoeligheids-

instelling

AT-6010-EUR-set geavanceerde kabelzoekers

Gemakkelijk kabels zoeken
Met de AT-6010-EUR geavanceerde kabelzoeker is het nog gemakkelijker en veiliger om bekrachtigde en 
spanningsloze kabels, stroomonderbrekers en zekeringen op te sporen. Als de zender is aangesloten op het 
circuit, kan de ontvanger gemakkelijk het signaal in draden of kabels achter muren, plafonds en vloeren detecteren. 
De zender werkt bij bekrachtigde en spanningsloze circuits tot 600 VAC/VDC in elektrische omgevingen van categorie 
I tot en met III. Hierdoor kunt u rechtstreeks werken op een bekrachtigd circuit zonder apparatuur uit te schakelen. 
De zender is voorzien van een sterk-signaalmodus voor algemene tracering en een lusmodus voor het opsporen van 
kortsluitingen. Daarnaast zijn er twee optimale traceerfrequenties die automatisch worden geactiveerd op basis van 
de gedetecteerde spanning.

AT-6010-RE
Ontvanger

AT-6010-TE
Zender

Veiligheidscertificering 
Alle Beha-Amprobe-instrumenten, inclusief de 
Beha-Amprobe AT-6010-EUR, worden in ons ge-
avanceerde testlaboratorium uitgebreid getest op 
veiligheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 
robuustheid. Daarnaast worden Beha-Amprobe-produc-
ten voor het meten van elektriciteit geregistreerd door 
een onafhankelijk veiligheidslaboratorium, UL of CSA. 
Dit systeem zorgt ervoor dat Beha-Amprobe-producten 
voldoen aan de veiligheidsvereisten of deze overtreffen, en 
vele jaren gebruikt kunnen worden in zware, professionele 
omgevingen.

Functies en 
kenmerken 
• Ontvanger met groot LCD-

scherm met twee cijfers, een 
staafgrafiek en geluid om de 
draadlocatie snel te bepalen.

• Zender bedienen met één knop

• Compatibel met de  
CT-400-EUR-signaalklem 
voor het creëren van een 
traceersignaal op de kabel 
als u geen toegang hebt tot 
blootliggende geleiders.

Belangrijkste 
toepassingen
• Bekrachtigde en spanningsloze 

kabels traceren
• Stroomonderbrekers en 

zekeringen identificeren

Speciale 
toepassingen
• Aansluiten op circuits met 

aardlekbeveiliging
• Breuken en open circuits  

zoeken
• Kortsluitingen zoeken
• Kabels in metaalgeleiding 

opsporen
• Niet-metalen buizen en leidingen 

opsporen
• Afgeschermde kabels opsporen
• Ondergrondse kabels opsporen
• Kabel met lage spanning en 

gegevenskabels opsporen
• Kabelbundels sorteren
• Circuits in kaart brengen met 

meetsnoeren
• Stroomonderbrekers op een 

systeem met dimmers opsporen
• Signaalklem – gesloten circuit
• Signaalklem – circuits in kaart 

brengen
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Spanningvoerende en spanningsloze kabels 
opsporen

Eén juiste zekering identificeren Een specifieke kabel opsporen

Functies en 
specificaties
Functies en kenmerken AT-6010-RE-ontvanger AT-6010-TE-zender                                  CT-400-EUR-signaalklem
Meetcategorie CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Bedrijfsspanning 0 tot 600 V AC/DC 0 tot 600 V AC/DC 0 tot 1000 V AC

Bedrijfsfrequentie Bekrachtigd: 6,25 kHz, spanningsloos: 32,768 kHz Bekrachtigd: 6,25 kHz, spanningsloos: 32,768 kHz
Kabels opsporen: 32,768 kHz

Wisselstroommeting: 
45 Hz tot 400 Hz

Detectie van gevaarlijke 
spanning – > 30 V AC/DC –

Signaalindicaties Numeriek, staafdiagram en hoorbare pieptoon LED's –

Reactietijd Puntsensor (bekrachtigd/spanningsloos): 500 ms
Bewaking van batterijspanning: 5 sec

Bewaking van netspanning: 1 sec
Bewaking van batterijspanning: 5 sec

Onmiddellijk

Huidige uitvoer van signaal 
(normaal) –

Spanningvoerend circuit: HI-modus 60 mA RMS
Spanningsloos circuit: HI-modus 130 mA RMS

Modus Loop 160 mA RMS

1 mA/A voor wisselstroommeting 
met multimeter

Signaalspanningsuitvoer 
(nominaal) –

Spanningsloos circuit: HOOG: 33V RMS, 140 Vp-p 
Met CT-400: lusmodus 31 V RMS, 120 Vp-p 

Spanningsloos circuit:
2,4 V RMS, 24 Vp-p

Bereikdetectie (openlucht)

Puntsensor (bekrachtigd): 
Max. afstand via lucht: tot 6,1 m (20 ft)
Nauwkeurigheid: ca. 5 cm (1,97 inch)

Puntsensor (spanningsloos): 
Max. afstand via lucht: 4,5 m (14,7 ft)
Nauwkeurigheid: ca. 5 cm (1,97 inch)

– –

Specificaties
Displaygrootte LCD 6,35 cm (2,5 inch) – –

Afmetingen (B x H) 36,72 x 48,96 mm (1,45 x 1,93 inch) – –

Displaytype LCD met segmenten LED's –

Displaykleur Zwart-wit
Bedrijfsmodus-leds: 

rood, batterijstatus-leds: rood
–

Opstarttijd < 3 sec < 2 sec –

Achtergrondverlichting • – –

Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F) 32 °F tot 122 °F (0 °C en 50 °C)

Relatieve vochtigheid tijdens 
bedrijf

-20 °C tot <10 °C (45%: -4 °F tot <50 °F), 10 °C tot <30 °C (95%: 50 °F tot <86 °F)
30 °C tot <40 °C (75%: 86 °F tot <104 °F), 40 °C tot 50 °C (45%: 104 °F tot 122 °F)

10 °C tot <30 °C (95%: 50 °F tot <86 °F)
30 °C tot <40 °C (75%: 86 °F tot <104 °F)
40 °C tot <50 °C (45%: 104 °F tot <122 °F)

Opslagtemperatuur en 
luchtvochtigheid -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F), <95% RV -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F), <95% RH

Hoogte tijdens bedrijf 0 tot 2000 m (6561 ft) 0 tot 2000 m (6561 ft)
Bescherming tegen 
transiënten – 6,00 kV (1,2/50 μS piek) –

Vervuilingsgraad 2 2 2

Beschermingsgraad IP 52 IP 40 IP 40

Valtest 1 m (3,28 ft) 1 m 1 m

Voeding 4 x AA (alkaline) 8 x AA (alkaline) –

Stroomverbruik (normaal) 70 mA
HI-modus: 70 mA

Modus Loop met klem: 90 mA
Verbruik zonder signaaltransmissie: 10 mA

–

Batterijduur Ca. 25 h
HI-modus:  ca. 25 h

Modus Loop: ca. 18 h
–

Batterij bijna leeg • • –

Zekering – 1,6 A, 700 V, snelwerkend, Ø 6x32mm –

Maximale diameter geleider – – 32 mm (1,26 in)

Afmetingen (L x B x H) Ca. 183 x 75 x 43 mm (7,2 x 2,95 x 1,69 in) Ca. 183 x 93 x 50 mm (7,2 x 3,66 x 1,97 in)
Ca. 150 x 70 x 30 mm 
(5,9 x 2,75 x 1,18 inch)

Gewicht Ca. 0,27 kg (0,6 lb) Ca. 0,57 kg (1,25 lb) Ca. 0,114 kg (0,25 lb)

Certificeringen

OPMERKING: Zie de gebruikershandleiding voor de specificaties van de accessoires

De CT-400-EUR-
signaalklem is een 
optioneel accessoire dat 
niet wordt meegeleverd 
in de AT-6010-EUR-set.



 ©2019 Beha-Amprobe® 6012031 A-nl

Beha-Amprobe®   

Een onderdeel van  
Fluke Corp. (USA) 
c/o Fluke Europe BV

Fluke Deutschland GmbH 
In den Engematten 14
79286 Glottertal
Tel. +49 (0) 7684 - 8009-0
info@beha-amprobe.de
beha-amprobe.de

Fluke Precision Measurement Ltd. 
52 Hurricane Way
NR6 6 JB Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@beha-amprobe.co.uk
beha-amprobe.com

Fluke Europe BV 
Science Park Eindhoven 
5110 NL-5692 EC Son 
Nederland 
Tel. +31 (0) 40 267 51 00
beha-amprobe.com

beha-amprobe.com

AT-6000-EUR-serie 
geavanceerde kabelzoekers 
Vergelijkingstabel

Meegeleverd bij de AT-
6010-EUR-set kabelzoekers

AT-6010-EUR AT-6020-EUR                                         AT-6030-EUR
Meetcategorie CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V

Voor het traceren van bekrachtigde 
en spanningsloze kabels • • •

Voor het opsporen van 
bekrachtigde en spanningsloze 
stroomonderbrekers en zekeringen

• • •

BI-modus (identificatie 
stroomonderbreker) ontvanger om 
direct de juiste stroomonderbreker 
te identificeren

– • •

Kortsluitingen en open circuits 
zoeken • • •

Lusmodus zender voor 
spanningsloze gesloten circuits • • •

Contactloze spanningsdetectie – • •

Twee frequentiemodi voor optimale 
tracering bij bekrachtigde (6 kHz) en 
spanningsloze (33 kHz) circuits

• • •

Bedrijfsspanning zender 0 tot 600 V AC/DC 0 tot 600 V AC/DC 0 tot 600 V AC/DC

Scherm ontvanger 2,5-inch LCD-zwart-witscherm 2,5-inch LCD-kleurenscherm 2,5-inch LCD-kleurenscherm

Oplaadbare batterijen – – •

Signaalklembevestiging 
voor het opwekken van signalen (optioneel accessoire) (optioneel accessoire) •

AT-6010-EUR                                           
AT-6010-RE-ontvanger 1
AT-6010-TE-zender 1
Meetsnoer- en accessoireset* 1
CC-6010-EUR zachte draagtas 1
Gebruikershandleiding 1

1,5-V AA-batterij (IEC LR6) 12

*Meetsnoer- en accessoireset bevat:
• Meetsnoer, 1 x 1 m (rood)
• Meetsnoer, 1 x 7 m (groen)
• 2 testsonden (rood, zwart)
• 1 krokodillenklem (zwart) 

Vervangende meetsnoer- en accessoireset:
• TL-7000-EUR

Optionele accessoires Omschrijving                                           
ADPTR-SCT-xx Stopcontactadapter
HS-1 Magnetische hangclip
TL-7000-25M Meetsnoer

CT-400-EUR Signaalklem

De CT-400-EUR-
signaalklem is een 
optioneel accessoire dat 
niet wordt meegeleverd in 
de AT-6010-EUR-set.

CT-400-EUR
Signaalstroomtang



Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en  
meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten 
in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de  
instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een 
Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten 
worden behandelt door technici die zijn opgeleid door de fabrikant 
en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er 
worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie 
van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact. 

Kalibratielaboratorium
Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een 
RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de 
scope bij accreditatienummer K105.

Mobiele Service
Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en  
Zaventem beschikken wij ook over een laboratorium op wielen 
met de naam “Mobiele Service”. Dit biedt vertrouwde 
service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten  
met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. 
Via een gratis webportal (mijnkws.nl) heeft u altijd 
en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten
	� Uitgebreid assortiment
	� Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
	� Deskundig advies
	� Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy
	� Trainingen (individueel en klassikaal)
	� Cursussen en workshops
	� Demonstratie- en instructievideo’s
	� Whitepapers

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 21004

Servicebalie Onderhoud, reparatie en kalibratie Cursussen en workshops Mobiele Service

Kijk voor een overzicht van al onze 
diensten op euro-index.nl/diensten

http://www.euro-index.nl
http://www.euro-index.nl
mailto:verkoop%40euro-index.nl?subject=
https://www.euro-index.nl/nl/kwaliteit/
https://www.rva.nl/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mijn-kws/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mobiele-service/
https://www.euro-index.nl/nl/euro-index-academy/cursussen-workshops/
https://www.euro-index.nl/nl/kalibratielaboratorium/
https://www.euro-index.nl/nl/servicebalie/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/over-ons/
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