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RAND ZOEKER

Afmetingen 135 mm L x 54 mm B x 35 mm H

Gewicht 57 g zonder batterij

Batterij Type  9V Alkaline niet inbegrepen

Nauwkeurige Positionering 
 Houten Balkan: 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 Temperatuur  
 -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.
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De StudSensor™  L20 heeft een gepatenteerd handvat, speciaal ontwikkeld voor een 
comfortabel gevoel in de palm van uw hand. De L20 heeft een gemakkelijk te begrijpen 
gebruik en SpotLite® Pointer die een heldere pijl op de muur geeft om zo aan te geven 
waar de rand van het doel is. Te gebruiken om randen van balken te vinden om foto’s  
en spiegels veilig op te hangen aan een muur.

Balk Zoeker met SpotLite® Pointer

Zoekt  
balkrand

Zoekt hout  
of metaal

• StudScan mode lokaliseert de rand van een  
houten of metalen balk tot op 19 mm diep

• "READY" licht geeft aan wanneer de kalibratie  
is voltooid en klaar is voor gebruik

• "EDGE" arrow licht op wanneer u een rand van  
een balk heeft gevonden

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

• SpotLite® Pointer geeft een pijl op de muur die  
duidelijk een rand van een balk aangeeft

• Translucent base and illuminated "V" marker groove      
voor een meer accurate markering van een balk     


