
MD 116 Bezdotykowy wskaźnik napięcia jest poręcznym, łatwym w 
obsłudze, idealnym narzędziem dla każdego elektryka.
MD 116 Bezdotykowy wskaźnik napięcia
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MD 116 to bezdotykowy wykrywacz 
napięcia, który wyposażony 
jest we wskaźnik akustyczny, 
optyczny oraz wibracyjny. 
Wykrywacz posiada wygodny 
klips do przypięcia do odzieży lub 
paska. MD116 jest bardzo prosty 
w obsłudze i stanowi niezbędne 
narzędzie zarówno dla amatorów 
jak i profesjonalistów. Poprawność 
działania próbnika weryfikowana 
jest automatycznie podczas 
włączania przyrządu, nie wymaga 
użycia przycisku self-testu. Próbnik 
pozwala na wybór dwóch trybów 
czułości, niskiej i wysokiej (12 / 90 
V AC) oraz posiada wbudowaną 
latarkę LED do pracy w warunkach 
słabego oświetlenia. Bezdotykowy 
próbnik napięcia MD 116 może, np. 
wykryć przewody pod napięciem 
w splocie, w bębnach kablowych, 
gniazdkach elektrycznych, i 
przełącznikach. Metrel MD 116 
korzysta z pojemnościowej metody 
pomiarowej, która w porównaniu 
do metody indukcyjnej nie wymaga 
przepływu prądu. 
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FUNKCJE pomiarowE
•	Bezdotykowe wykrywanie napięcia od 12 V AC.
•	Wydajna latarka LED.
•	Optyczna, dźwiękowa i wibracyjna sygnaliza-

cja obecności napięcia.

CECHY KLUCZowE
•	Zakres pomiarowy 12 V … 1000 V AC.
•	Sygnalizacja optyczna, akustyczna i wibracyjna.
•	Kategoria przepięciowa CAT IV / 1000 V.

ZaSToSowaNiE
•	Ogólnego przeznaczenia.
•	Niskonapięciowe testy elektryczne.
•	Praca hobbistyczna.

DYrEKTYwY
•	2012/19/EU WEEE
•	2014/30/EU EMV
•	2014/35/EU LVD

NormY
•	IEC/PN-EN 60529
•	IEC/PN-EN 61010
•	IEC/PN-EN 61140
•	IEC/PN-EN 61326-1

zestaW staNdardOWy

mD 116
•	 Bezdotykowy detektor napięcia MD 116
•	 Baterie 1,5 V, typ AAA, 2 szt.
•	 Instrukcja obsługi
•	 Gwarancja

Funkcja zakres
Wskazanie Optyczne, akustyczne, wibracyjne
Zakres pomiarowy 12 … 1000 V AC
Zakres częstotliwości 40 … 400 Hz
Zakres temperatury 0 … 40°C, < 80% wilgotności względnej
Pobór prądu 80 mA
Cykl pracy Ciągły
Zasilanie 2 baterie x 1,5 V LR03 (typ AAA)
Kategoria przepięciowa CAT IV / 1000 V
Stopień ochrony IP 65
Wymiary 155 x 25 x 23 mm
Masa Ok. 58 g

DaNE TECHNiCZNE

Uwaga! Fotografie przedstawione w niniejszej karcie katologowej mogą się nieznacznie różnić od stanu 
faktycznego. Producent zastrzega prawo do zmiany danych bez uprzedniego ostrzeżenia
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