
Multifunction Wall Scanner met  
makkelijk te lezen display.

MultiScanner® MS Pro SL lokaliseert snel en 
gemakkelijk balken, metaal en elektriciteit achter 
muren, vloeren en plafonds. A 4 schakelaar maakt 
het gemakkelijk om van functie te veranderen, 
terwijl het gemakkelijk af te lezen display met het 
SpotLite® Pointing Systeem en de hoorbare toon 
de locatie van het doel aangeeft.

• StudScan mode lokaliseert het midden,  
de randen en de richting van houten en  
metalen balken tot 19 mm diepte

• DeepScan® mode verdubbelt de scanning 
diepte tot 38 mm diepte

• WireWarning® detectie geeft de  
aanwezigheid van elektriciteitsdraden  
aan tot een diepte van 51 mm

• Metal Scan mode lokaliseert non Ferro  
metaal, zoals koperpijp tot een diepte van  
38 mm, en Ferro metaal zoals betonijzer  
tot op 76mm diep

• AC Scan mode lokaliseert stroomdraden  
tot op een diepte van 51 mm

• De gepatenteerde TruCal® Technology 
kalibreert op iedere muur ongeacht de 
dichtheid en de TruCal® icoon geeft aan 
wanneer deze klaar is en gekalibreerd

MultiScanner® Pro SL
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SPECIFICATIES

Afmetingen 160 mm L x 80 mm B x 32 mm H

Gewicht 192 g zonder batterij 

Batterij Type 9V Alkaline niet inbegrepen 

Nauwkeurige Positionering* 
 Tot op een diepte van 19 mm: 
 Normaal binnen 3 mm van het midden 
 Tot op een diepte van 38 mm: 
 Normaal binnen 5 mm van het midden 
 In Metaal Scan: Normaal binnen  
 13 mm bij gebruik van de dual  
 scan en markeer procedure

Diepte StudScan Mode: Tot een diepte  
 van 19 mm 
 DeepScan® Mode: Tot een diepte  
 van 38 mm 
 Metal Scan Mode: Tot op 38 mm  
 diep voor koper, tot op 76 mm  
 voor betonijzer

AC & WireWarning® Positie Nauwkeurigheid* 

 230V met 50Hz binnen een afstand 
 van 152 mm van een niet- 
 afgeschermde stroomdraad

AC & WireWarning® Diepte* 
 Elektriciteit kan gedetecteerd worden  
 tot op een diepte van 51mm

Gebruiks Temperatuur 
 -7° tot 41°C

Opslag Temperatuure  
 -29° tot 66°C

Vochtigheid 5 - 90% RH niet condenserend

Spatwater Dicht 
 Spatwater dicht, niet waterdicht
*Notitie: Meetdiepte kan verschillen door vochtigheid  
van materiaal, behang, verf ect. Alleen voor binnenhuis.
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