
Volt Stick Bright – beröringsfri polsökare 

Med ljus och ljud samt riktig ficklampa - Enklare och 

säkrare kan det inte göras 
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Det är nu över 30 år sedan som Sagab Electronic AB uppfann Volt Stick Phasen och därmed för 

första gången gjorde det möjligt att detektera spänning utan beröring. Nu presenterar vi 

världsnyheten Volt Stick Bright, som med mikroprocessorstyrning och marknadens högsta 

säkerhet sätter helt nya standarder för smart polsökning. Volt Stick Bright är alltid påslagen och 

klar för användning. Det är världens första polsökare som både har inbyggd självtest och 

batteritest, så användaren har maximal säkerhet vid detektering av spänning. Dessutom har vi 

valt att utrusta Volt Stick Bright med en mycket kraftig röd LED samt en hög och tydlig 

ljudindikering när man detekterar spänning. Enklare och säkr...  
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NEDLADDNING  

Det är nu över 30 år sedan som Sagab Electronic AB uppfann Volt Stick Phasen och därmed för 

första gången gjorde det möjligt att detektera spänning utan beröring. Nu presenterar vi 

världsnyheten Volt Stick Bright, som med mikroprocessorstyrning och marknadens högsta 

säkerhet sätter helt nya standarder för smart polsökning.  

 

Volt Stick Bright är alltid påslagen och klar för användning. Det är världens första polsökare som 

både har inbyggd självtest och batteritest, så användaren har maximal säkerhet vid detektering av 

spänning. Dessutom har vi valt att utrusta Volt Stick Bright med en mycket kraftig röd LED samt 

en hög och tydlig ljudindikering när man detekterar spänning. Enklare och säkrare kan det inte 

göras.  

 

Den inbyggda LED-ficklampam lyser framåt och gör det därmed enkelt att se vad man mäter på. 

Volt Stick Bright är dessutom utrustad med 2 känslighetsområden, som man enkelt skiftar mellan 

på tryckknappen. Därmed kan man detektera spänning från 20VAC ända upp till 1000VAC. 

/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=5706445240104&HW=1&width=900&height=600
/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=5706445240104&HW=1&width=900&height=600
/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=5706445240104&HW=1&width=900&height=600
/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=5706445240104&HW=1&width=900&height=600
http://www.elma-instruments.se/_se/Produkter/Lists;Direct/p/5706445240104?shop.product.id=5706445240104&TabChoice=Description
http://www.elma-instruments.se/_se/Produkter/Lists;Direct/p/5706445240104?shop.product.id=5706445240104&TabChoice=Photo
http://www.elma-instruments.se/_se/Produkter/Lists;Direct/p/5706445240104?shop.product.id=5706445240104&TabChoice=Downloads


Mätspetsen är smart utformad så den passar in i alla typer av uttag som finns i världen. Den 

slanka designen gör Volt Stick Bright idealisk att ha med i bröstfickan.  

 

Volt Stick Bright levereras inkl. batterier och svensk manual. Den är UL godkänd och CE-märkt 

enligt IEC 1010-1 KAT IV 600V.  

 

 

TEKNISKA DATA  

Spänningsområde:  

20-1000V AC  

Batterier:  

2x 1,5V LR03 (inkl.)  

Mått:  

152xØ17mm  

Vikt:  

4 

 


