
Volt Stick® Bright (VSB) – Funktioner och fördelar

VOLT STICK® BRIGHT FUNKTIONER & FÖRDELAR

Volt Stick Bright® kommer med många nya och innovativa funktioner: 

Volt Stick Bright är en ny och innovativ mikroprocessorkontrollerad spänningsdetektor med inbyggd ficklampa; det senaste
tillskottet till den marknadsledande "Volt Stick"-serien - orginalet bland beröringsfria spänningstestare utvecklade av Sagab
för över 30 år sedan.

2 känslighetsområden:

Volt stick Bright har 2 testområden; ett standard 230V AC-område som

alltid är aktivt, samt ett högkänsligt 20V AC-område. Det högkänsliga om-

rådet aktiveras genom att trycka in knappen i ca 2 sekunder.

Alltid aktiv:

Nyckeln till en professionell spänningsdetektor är att den alltid är aktiv

(dvs den behöver inte slås på). När Volt Stick Bright inte används,

befinner den sig i ett viloläge som knappt drar någon ström - men den

aktiveras omedelbart när den används igen. Detta är en vital säkerhets-

funktion, tack vare att många spänningstestare på marknaden måste

slås på manuellt innan användning.

Integrerad ficklampa:

Den nya Volt Stick Bright kommer med en klar, vit LED-ficklampa som

är integrerad i testarens spets. Olikt andra produkter på marknaden

som har en lampa i bakänden, betyder placeringen av VSB's ficklampa

att den är riktad mot området som skall testas (verkar vettigt, eller

hur?!)

Inbyggd batteritest:

Volt Stick Bright's mikroprocessor testar batterierna varje gång testaren

används, utan att påverka spänningstest/funktion.

Inbyggd komplett funktionstest:

VSB's mikroprocessor testar också alla funktioner varje gång man

trycker in knappen. Den utför ett komplett test av antenn, elektronik, 

LED och batterilivslängd. Den kraftfulla mikroprocessorn utför alla tester

på några få nanosekunder utan att påverka spänningstest/funktion.

Universal flat spets:

Volt Stick Bright kommer med en universal flat spets som passar de

allra flesta uttag i världen inklusive England, Australien, Japan, USA, Eu-

ropa samt många fler.

Kraftfull LED-indikator:

VSB är utrustad med en stark, röd LED-indikator som lyser när spän-

ning detekteras; förmodligen den starkaste LED-indikatorn av alla spän-

ningstestare på marknaden.

Ljudindikator:

VSB är utrustad med en klar, stark ljudindikator för att kunna avge både

visuell och ljudindikering när man detekterar spänning.

Batterier:

Lång batteritid - 1-2 år vid normal användning. Samt en ny utdragbar

batterihållare som skyddar testaren mot skador när man byter de 2

AAA-batterierna.

Produktdesign:

Slimmad och elegant, pennlik design gör Volt Stick Bright enkel att bära

med sig i fickan.

Godkännanden:

UL- och CE-godkänd.
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