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Kompakt & Låg vikt
Power Mode, 50Hz sökning!
Två Aktiva Frekvenser
Djupmätning
1 Watt sändare

Fler funktioner……lägre kostnad……

VM Serien Ledningssökare,
metallsökare och sondsökare



Hög prestanda till en låg kostnad
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VM Serien Sökare är utmärkta för de som vill ha prestanda för en lägre kostnad.

En av orginal produkterna från Metrotech, VM-480 är den senaste versionen av 
delbara lådsökare som även fått smeknamnet ”häxan”. En lågkostands sökare 
som passar mycket bra för de ”vanliga” utsättningarna av:
    Gas ledningar
    Vatten ledningar
    El och Telekabel 

Rör & Kabel Sökare

VM-480

Fler funktioner
Lågvikts konstruktion Lågvikts konstruktion

Slitstark Slitstark Slitstark Slitstark Slitstark
Vatten resistent Vatten resistent Vatten resistent

Mycket för pengarnaMycket för pengarna Mycket för pengarna

Användbar på rör och kablar med korta eller normal långa distanser.

VM-550 & VM-560
Två helt nya produkter - VM-550 & VM-560 ger ny och högre prestanda, fler 
funktioner i ett ergonomiskt och lågvikts konstruktion.

Funktioner som inkluderas:

Power Mode(50Hz sökning)

2 Aktiva Frekvenser

Digital djupmätning

1 Watt sändare

VM-550

8 kHz, 83 kHz

8 kHz, 83 kHz

VM-560

8 kHz, 480 kHz

8 kHz, 480 kHz

Bästa värdet och egenskaperna på en lågkostnads sökare.

VM-550

VM-560



Sond och inspektions kamera sökning

Hög prestanda till en låg kostnad
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VM-540
Den första i en ny generation av special utvecklade Sond sökare. Det här instrumentet 
är framtaget för tillförlitligt varje dags användande i en fientlig miljö. Kompatibel med de 
flesta Sonder & (CCTV) inspektions kamera system tillverkade av andra och 
naturligtvis av Vivax-Metrotech.

Ferromagnetisk Metall Detektor

VM-880
VM-880 kombinerar exeptionellt hög känslighet med en rad av andra egenskaper som:
    Direkt inställning av känsligheten med ett knapptryck
    Audio indikering av Signal Styrkan
    50/60Hz Varning vid närmande av strömförande objekt
    Fält polaritets indikering + eller – mycket lättanvänt!
    Visuell/Grafisk Signal Styrka
    Unik möjlighet att vända displayen
Används för att lokalisera ferromagnetiska föremål.



D18-83-SR44 

    18mm (0.75” ) x 80mm (3.1” ) lång, 83kHz, räckvidd 4m (12ft)
    2 x knapp cells batterier (SR44)

D38-83-AA 

    38mm (1.5” ) x 105mm (4.1” ) lång, 83kHz, räckvidd 5m (15ft)
    1 x AA batteri

D64-83-LR61

    64mm (2.5” ) x 186mm (7.3” ) lång, 83kHz, räckvidd 8m (24ft)
    1 x LR61 batteri (9V batteri)

Sonder (för VM-540 eller VLoc serien)

Sändartång (Clamp) (endast för VM-560 & VM-550)

För att ansluta signal på en kabel som är i drift (spänningssatt.)
    Dia. 2” (50mm)
    Dia. 4” (100mm)
    Dia. 5” (125mm)

Tillbehör
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Seba Dynatronic Sverige AB
Box 173 , 132 25 Saltsjö-Boo
Svarvarvägen 1, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel: 08 747 4 30  Email: info@seba-dyn.se

Vivax-Metrotech Corporation
3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054
T/Free: +1-800-446-3392   Tel: +1-408-734-1400  
Fax: +1-408-734-1415        Email: sales@vxmt.com

För mer information kontakta:

Fler funktioner……lägre kostnad……


