
Djupsökande regeldetektor  
med SpotLite® markörsystem

StudSensor™ PRO SL finner snabbt och  
enkelt ytterkanterna på träreglar, metallreglar 
och bjälkar bakom väggar, tak och golv.  
Den patenterade SpotLite®-markören  
tänder en ljusstråle som markerar på  
väggen var det sökta objektet finns. 

• StudScan-läget detekterar ytterkanter på 
trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup

• DeepScan® läget fördubblar sökdjupet  
upp till 38 mm

• Röda LED-indikatorer tänds upp varje  
gång man närmar sig en regel

• Den patenterade SpotLite®-markören,  
en tonsignal och en grön LED-indikator 
visar när ytterkanten på regeln detekterats

• Skulle sökningen påbörjas över en  
regel kommer Zircon's patenterade ”över 
regeln”-indikering att tändas för att visa  
att sökningen måste göras om på  
en annan plats

• Patenterad TruCal®-teknik kalibrerar 
verktyget efter väggens densitet.  
När TruCal®-indikatorn lyser med  
fast grönt sken är verktyget redo  
att påbörja sökningen

StudSensor™ Pro SL

© 2017. DeepScan, SpotLite, StudSensor, TruCal, och Zircon är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör Zircon Corporation • C/N 2626 Rev A 05/17

Zircon Corporation  |  1580 Dell Avenue  |  Campbell, CA 95008 USA  |  +1-800-245-9265  |  info@zircon.com  |  www.zircon.com

SPECIFIKATIONER

Dimensioner H 142 mm x B 60 mm x D 29 mm

Vikt 68 g utan batteri

Batterityp 9V Alkaline ingår ej    

Noggrannhet*  Upp till 19 mm: Typiskt inom 3 mm  
 när proceduren med dubbel sökning  
 och markering används 
 Upp till 38 mm: Typiskt inom 5 mm  
 när proceduren med dubbel sökning  
 och markering används

Sökdjup*  StudScan-läget:  
 Upp till 19 mm 
 DeepScan®-läget:  
 Upp till 38 mm

Användningstemperatur 
  -7° till +41°C

Förvaringstemperatur   
 -29° till +66°C

Luftfuktighet 5 - 90% RH (icke-kondenserande)

Vattentålighet  Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.
*NOTERA: Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, 
material, ytbeklädnad och färg med mera. Rekommenderas ej för  
putsade träskivor. Endast för inomhusanvändning.

Finner ytterkanter  
på reglar

Söker efter reglar  
i tjocka väggar

Finner trä- och  
metallreglar

FINNER YTTERKANTER PÅ REGLAR
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