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500XP – sonda do wyszukiwania par
Najbardziej zaawansowana obecnie sonda na rynku
Cechy:
• Sterowanie dwoma przyciskami: proste i łatwe w użyciu
• Dwie diody sygnalizacyjne: zapewniają, w czasie
rzeczywistym, wskazanie wielkości sygnału
• Detekcja napięcia acAlertTM: generacja akustycznych i
optycznych sygnałów ostrzegawczych w przypadku zbliżenia
sondy do przewodów z napięciem zmiennym sieci elektrycznej,
• Filtrowanie zakłóceń od sieci elektrycznej: wycina zakłócenia
od sieci elektrycznej, umożliwiając skupienie się na szukaniu
właściwych przewodów,
• Filtr środkowo-przepustowy: dodatkowa redukcja szumów.
Oddzielne diody LED wskazujące w czasie rzeczywistym
poziom sygnału. Najlepsze wyniki uzyskuje się w czasie
współpracy z generatorami Tempo, pracującymi na
częstotliwościach 577 Hz i 983 Hz.
• Kompatybilność: współpracuje z generatorów od 500 Hz do
2,5 kHz,
• Ochrona Nautilus®: ochrona przed wilgocią i kurzem.
Odporność na upadki i udary.
• Trzyletnia ograniczona gwarancja

Opis
Najbardziej zaawansowana na świecie sonda do szukania par – model 500XP produkcji Tempo
Communications. Zaprojektowana tak, aby wspomóc techników w czasie instalacji, obsługi i utrzymania
instalacji telefonicznych, transmisji cyfrowej i wideo (VDV). Sonda 500XP sprawia, że prace wykonywane są
szybciej, bezpieczniej i łatwiej.
Opracowana, na bazie sukcesów sond 200XP i 200FP, sonda 500XP ma nowe funkcjonalności, takie jak
proporcjonalna i w czasie rzeczywistym obróbka sygnału oraz acAlert – sygnalizacja ostrzegająca o
występowaniu niebezpiecznego napięcia zmiennego. Inne funkcjonalności obejmują gniazdo do podłączenia
słuchawki zapewniającej lepszą jakość sygnału, i nowoczesną, ergonomiczną i chroniącą przed wilgocią i
kurzem obudowę Nautilus®, pomagającą wykonać prace w nawet najbardziej wymagających warunkach.
Sonda 500XP wyposażona jest w nowy, 32-bitowy mikrokontroler pozwalający na wyrafinowaną obróbkę
sygnałów cyfrowych. Łącznie ze skutecznym filtrowaniem, małą mocą zasilania i mocną, szczelną obudowę,
sonda 500XC umożliwia szukanie par przez dłuższy okres i z większą dokładnością niż kiedykolwiek
wcześniej.
Sonda jest dostarczana w komplecie ze słuchawką nauszną, zapasową końcówką oraz smyczą.
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