
Boorgids 

Bepaal nauwkeurig de uitkomstpunten met de Zircon® 
ExitPoint™ XL300 alvorens u begint te boren. De XL300 is 
de gemakkelijkste en snelste manier om uitkomstpunten 
te bepalen zonder metingen, alvorens u uw werken 
aanvangt. Scant door de meeste types van niet-magnetische 
bouwmaterialen, zoals hout, muren zonder specie,  
gipspanelen en gedroogd beton, tot 300 mm diep.  
Dit eenvoudig maar efficient toestel bespaart u geld  
en tijd door het vermijden van giswerk, te herdoen werk, 
onnodige gaten heropvullen en het breken van dure boren.
Ideaal voor kabelinstallaties, scannen over beton en alle  
werken waar door de muur moet geboord worden.

Bevestig de magneet op de plaats waar u wilt boren en  
scan in dezelfde buurt aan de andere kant van de muur.
Wanneer u het midden van de magneet nadert en indien  
het signaal sterk genoeg is, zal de ontvanger oplichten.

Biedt 2 scanningsmethodes:

• Normale scanmodus scant door conventionele  
binnenmuren tot 115 mm dik

• DeepScan® scant door materialen tot 300 mm dik 

Omvat de ontvanger, een kleine en een grote magneet (2), 
herbruikbare kleefschijven (9), en beschermtas.

SPECIFICATIES

Afmetingen 241 mm L x 59 mm B x 42 mm H

Gewicht 229 g zonder batterij 

Batterij Type 3 x AAA (LR03) niet inbegrepen

Nauwkeurige  ±13 mm

Diepte Normale modus tot 115 mm  
 DeepScan® tot 300 mm 

Gebruiks Temperatuur 
 -7° tot 41°C

Opslag Temperatuure  
 -29° tot 66°C

Vochtigheid 5 - 90% RH niet condenserend

*NOTA: Specificaties kunnen veranderen. Diepte en nauwkeurigheid 
kunnen varieren. Detecteert geen verborgen voorwerpen. Andere 
toestellen dienen gebruikt te worden om de inhoud van een muur 
te detecteren.
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