
                                                                  Especificação Técnica 

CANETA INDUTIVA  -  MODELO WH-806R 

 

Aplicação :    

Localização de Cabo através de Tom  e  teste de cabo montado com RJ45  ( Patch Cord ). 

Usado por instaladores / técnicos de Informática, Telefonia e Rede de Dados. 

 

Características : 
1.) Detecta linha DC e determina Cátodo e Ânodo. 
2.) Teste de Continuidade, Curto-circuito e Circuito aberto. 
3.) Detecção por Chamada. 
 
Fone de ouvido :   
Em ambientes barulhentos, pode-se usar o fone de ouvido para minimizar a interferência sonora externa, bem como 
não incomodar os colaboradores de um escritório, enquanto você faz o teste. 
Volume regulável do Bip  ( intensidade sonora ) :  Na procura de um cabo, o controle de volume pode ser girado para 
adequar a intensidade do som emitido pelo aparelho. 
 
Caneta Indutiva com Lanterna :   Trabalhe facilmente em ambientes escuros ativando o LED Ultra Bright  frontal. 
 

Kit acompanha : 
01 Caneta Indutiva, 01 Gerador de Tom, 02 baterias, Fone de Ouvido, Estojo com zíper e Manual em Português. 
  

Descrição : 

Procure diretamente cabos de rede Cat.3, Cat.5E, Cat.6, Cat.6A, Coaxial, entre outros. 
Inspecione erros de conexão em cabo Lan ( Cat.5E ou Cat.6 ), linha telefônica, cabo coaxial, conexão invertida ou 
linha cruzada. 
Unidade remota  (Gerador de Tom)  com bateria de longa duração (até 50 horas em modo espera). 
Desligamento automático após período inativo. 
Identifica par com ou sem o Receptor conectado. 
Localizador de cabo (8 contatos) para teste passivo no Receptor. 
Receptor com alerta ( Bip ). 
Função auto check compensa automaticamente qualquer mudança na carga na bateria. 
 

Dimensões: 

15×3.7×2 cm (Caneta Indutiva) 
12.2×4.5×2.3 cm (Gerador de Tom) 
Peso do kit : 465g 

 

 

Código :          WH-806R  

 

Veja no site  :         http://www.seccon.com.br/produtos/item/caneta-indutiva-testador-de-cabo-2  
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Fotos : 

                            

 

 

 

Produto dentro da Diretiva RoHS          

 

Seccon Ind. Com. Ltda. 

Rua Dr. Nogueira Martins, 710 – Saúde – São Paulo – SP – Tel. :  01 – 5583.5583                                                         

Visite nosso website    :     www.seccon.com.br 
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