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Lönsamt säsongsavslut  
på Megger: 
Köp en EZ-Thump med digiPHONE + 2 NT och  
få den helt nya Ferrolux utan extra kostnad!

Lokalisering och felsökning i en uppsättning
I slutet av året sätter vi ihop ett paket som uppfyller alla dina behov. Om du köper en EZ-Thump (12 kV) 
med en digiPHONE + 2 NT, får du Ferrolux-sensor (kabelsökningsverktyg) helt utan extra kostnad.  
Med denna oslagbara kombination kan du på ett tillförlitligt sätt lokalisera högimpedansfel och  
mantelfel i låg- eller mellanspänningsnät.
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Offertbegäran: 
välj din EZ-Thump-konfiguration och få ditt 
erbjudande med inkluderad digiPHONE + 2 NT 
och den nya Ferrolux utan exta kostnad. 

* Software options can be combined in any way 
**Prep kit accommodates either cable lengths of 4.5 m (15 fot) or 15 m (50 fot)  
***Permanently attached cart accommodates either cable lengths of 4.5 m (15 fot) or 15 m (50 fot) 
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Inkluderar: digiPHONE + 2 displayenhet, digiPHONE + 2 sensorenhet, anslutningskabel, teleskophandtag, mätspets 
18 mm, mätspets 75 mm, stativ, bottenplatta, basplatta med bitumen, sensorkabel, stereohörlurar, 6 st. batteri 1,5 V, 
transportpåse, insats för transportpåse, 2 st. jordstänger, 2 st. kontaktsvampar för jordstänger, extra påse för jordstänger, 
2 m testkabel (röd med vinklad kontakt), 2 m testkabel (svart med vinklad kontakt), hörlurar Sennheiser HD 450BT Svart 
(Bluetooth® & ANC)

 Inkluderar: Ferrolux® Rx ljudfrekvensmottagare, anslutningskabel och väska

Gör Ditt val idag!

Företagsnamn

Kontaktperson

Emailadress

För frågor kontakta din säljkontakt eller skicka din förfrågan till 
info@seba-dyn.se / T:  08 747 24 30
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ORDERINFORMATION: 

3 KV > MODELL EZT 3V2  
4 KV > MODELL EZT 4V2
12 KV > MODELL EZT 12V2

YY ZZ

KABELLÄNGD
4.5 m (15 fot) standardkabel 15

15 m (50 fot) Custom cable 50

KABELAVSLUTNING

14 mm male MC with hotline clamps (NAFTA) T1

14 mm male MC with vise grips T2

2 x hardwired battery clamps (typical UK, 
no alternative termination attachments)

T3

2 x 10 mm hona MC med batteriklämmor (CEE, ROW & CSA) T4

* PROGRAMVALSALTERNATIV

Sectionalizing software (HDW patent US B 6, 683,459 B2) S

Mantelfelprovning / sekundär felsökning H

Manuell spänningskontroll M

** REP KIT Genomslagsdetektering, Hipot C

*** PERMANENTLY ATTACHED CART Provides special permanently attached cart with telescope handle and air tires WK

DELIVERY WITHOUT SAFETY KEY SWITCH P

Erbjudandet gäller till och med den 31 december 2020!
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