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SPECIFICATIES

Afmetingen 136 mm L x 55 mm B x 34 mm H

Gewicht 57 g zonder batterij 

Batterij Type 9V Alkaline niet inbegrepen 

Nauwkeurige Positionering 
 Houten Balken: Normaal binnen 3 mm  
 bij gebruik van dual scan en markeering 
 Metalen Balken: Normaal binnen 13 mm  
 bij gebruik van dual scan en markeering

Diepte* StudScan Mode: Normaal tot op 19 mm 
 
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. Niet aanbevolen bij pleister werk.  
Alleen voor binnenhuis.

Rand vinder met SpotLite® Pointing System  
een revolutionair nieuwe vorm

De maker van de orginele  StudSensor™ brengt 
nu balk zoeken naar een nieuwe generatie. Eerste 
in een nieuwe lijn van producten aanpassingen, 
de StudSensor™ EDGE is een compleet re design 
van de meest populaire tool van Zircon.De nieuwe 
gepatenteerde pinch grip is specifiek ontworpen 
en gevormd om comfortabel te passen in de palm 
van je hand. Het eindresultaat is een stevige grip in 
beide handen onder elke hoek die een nieuw niveau 
van gemak, comfort en bruikbaarheid voor de 
gebruiker betekent. De EDGE beschikt ook over  
een gebruiksvriendelijke interface en verbeterde 
SpotLite® richtsysteem die een helder pijlvormige 
licht geeft op de muur aan de rand van het 
doel om dit zo duidelijk te identificeren. De vele 
verbeteringen en het revolutionaire nieuwe ontwerp 
maken dit tot best entry-level balk zoeker

•  Lokaliseert de randen en de van houten  
 en metalen balken tot 19 mm diepte

 •  "READY" licht geeft aan wanneer de  
 kalibratie is voltooid

 •  "EDGE" licht geeft aan wanneer de scanner  
 over een balk rand is

 •  SpotLite® richtsysteem geeft een pijlvormige  
 licht op de muur om het doel te markeren

 •  Zircon’s gepatenteerde "over-the-stud"  
 indicatie waarschuwt de gebruiker om  
 op een nieuwe plaats te scannen

 •  Ergonomische ontwerp kan gemakkelijk  
 in beide handen worden gehouden onder  
 elke hoek

StudSensor™ EDGE
RAND ZOEKER
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