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Szybkie i bezdotykowe wykrywanie napięcia przy użyciu nowości od firmy Wiha

Wykrywanie napięcia
W przypadku konieczności zlokalizowania przewodów pod napięciem, przerw i pęknięć w
kablach, bądź innego rodzaju źródeł usterek, potrzebne jest odpowiednie narzędzie. Wybór
narzędzia do takich zadań jest prosty: próbnik napięcia, którym można jednocześnie lokalizować i
testować zmienne pola elektryczne.
Firma Wiha ponownie rozszerzyła swój asortyment ręcznych narzędzi elektrycznych o
urządzenie, którego zadaniem jest pomoc w przeprowadzeniu takich czynności. Nowy
jednobiegunowy i bezdotykowy próbnik napięcia Wiha Volt Detector wyposażony jest w specjalne
funkcje, które oferują użytkownikom wiele możliwości. Jego podstawową funkcją jest szybkie
określenie obecności napięcia (lub jego braku), jego rozkładu oraz wielkości.
Obsługa urządzenia jest bardzo prosta: świecąca zielona dioda LED wskazuje gotowość do pracy
po włączeniu. Optyczny lub akustyczny sygnał informuje czy występuje zmienne pole elektryczne
i jaką ma ono wielkość. W przypadku obecności napięcia jest ono mierzone, a światło diody może
mieć kolor od niebieskiego, poprzez pomarańczowy, aż po czerwony (odpowiednio oznaczając
słabe, średnie lub duże napięcie). Dodatkowo przyrząd przeznaczony jest do szerokiego zakresu
pomiarowego od 12 V AC do 1000 V AC, co maksymalizuje elastyczność użytkowania.
Końcówka pomiarowa jest dopasowana do różnych rozwiązań stosowanych na całym świecie,
pozwala więc na bezproblemowe sprawdzanie napięcia w przypadku wszystkich rodzajów
gniazdek.
Zintegrowane mocne światło LED zapewnia optymalne oświetlenie przy słabej widoczności i
pozwala na korzystanie z przyrządu również jako latarki.
Praktyczne rozmiary i klips mocujący sprawiają, że wskaźnik napięcia Volt Detector można bez
problemu mieć przez cały czas przy sobie.

Krótki instruktaż dot. produktu
https://youtu.be/VyOaiNm4vP0
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Tekst do ilustracji
Końcówka pomiarowa, dopasowana do
różnych rozwiązań stosowanych na całym
świecie, pozwala na bezproblemowe
sprawdzanie napięcia w przypadku
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wszystkich rodzajów gniazdek.

Ilustracja
Wiha_VoltDetector_2020_beruehrungslos_2
_300dpi
Tekst do ilustracji
Zintegrowane mocne światło LED zapewnia
optymalne oświetlenie i pozwala na
korzystanie z urządzenia również jako
latarki.

Ilustracja
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Tekst do ilustracji
Bezdotykowy Wiha Volt Detector wykrywa
napięcie w szerokim przedziale pomiarowym
od 12 V AC do 1000 V AC.
DOWNLOAD
Materiały ilustracyjne o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na stronie działu
informacyjnego

firmy

Wiha

https://lp.wiha.com/pl/newsroom/,

w odpowiednim

komunikacie prasowym. Zapraszamy również do nawiązania bezpośredniego kontaktu
z naszą redakcją.

O firmie Wiha
Wiha to jeden z czołowych producentów narzędzi przeznaczonych do użytku profesjonalnego w
przemyśle i rzemiośle. Z małej, rodzinnej firmy założonej ponad 80 lat temu, rozwinęła się w
przedsiębiorstwo o zasięgu międzynarodowym i nadal kierowana jest przez kolejne pokolenia
swoich założycieli – rodzinę Hahn. Za pomocą rozbudowanego programu specjalistycznych
produktów, obejmującego innowacyjne rozwiązania z zakresu narzędzi zwiększających
efektywność, redukujących koszty i chroniących zdrowie użytkowników, Wiha w znaczącym
stopniu wpływa na jakość i bezpieczeństwo pracy każdego profesjonalisty. Projektując i
wytwarzając

narzędzia

spełniające

najwyższe

wymagania

pod

względem

jakości,

funkcjonalności, żywotności i ergonomii, Wiha wzbogaca swoje portfolio o szeroki wachlarz
narzędzi i ich zestawów - wkrętaków, narzędzi dynamometrycznych, narzędzi wielofunkcyjnych,
kluczy trzpieniowych, bitów, szczypiec, młotków z miękkim obuchem itp. Specjalne rozwiązania
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profesjonalnych narzędzi ręcznych VDE optymalizują i uzupełniają podstawowy segment
narzędzi firmy i są odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie ze strony użytkowników. Już w
2014 r. Wiha otrzymała nagrodę Manufacturing Excellence Award (MX Award) dla najlepszej
firmy w Niemczech w kategorii MŚP. Dokładnie 80 lat od założenia firmy, Wiha została
nagrodzona German Brand Winner Award i nagrodą Red Dot Brand Award „Best of the Best” za
doskonałą pracę nad rozwojem marki. W 2019 r. Wiha po raz drugi zyskała uznanie i zaszczytne
wyróżnienie „TOP 100” jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm w niemieckim sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw.

Wiha Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk

Osoba kontaktowa
Maja Sikorska
Tel.: +48 58 762 38 30
Fax: +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
Więcej informacji na temat firmy Wiha można znaleźć na stronie.
Odwiedź Newsroom firmy Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/
i nasze kanały w mediach społecznościowych.
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