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Conditiebewaking

●	 De meting kan veilig gebeuren want het 
toestel komt niet in contact met de motor.

●	 SKF technologie* 
●	 Geen speciale opleiding vereist
●	 Geschikt voor opsporing van elektrische 

stroomdoorgangen op een tijdsbasis van 10 
seconden, 30 seconden of oneindig

●	 LED Backlit scherm, maakt gebruik in 
donkere omgeving mogelijk

●	 IP 55 kan worden gebruikt in de meeste 
industriële omgevingen

●	 Standaard geleverd met batterijen, 
een reserve-antenne en taalvrije 
gebruiksaanwijzing in een draagkoffer

De SKF Detectorpen is een handzaam instrument, eenvoudig in gebruik, voor 
het opsporen van elektrische stroomdoorgang in lagers van elektromotoren. 
Elektrische stroomdoorgang is een gevolg van spanningen die door het lager 
naar aarding lopen.
Stroomdoorgang veroorzaakt een ribbelpatroon in de loopbanen van het lager 
en een achteruitgang van je smering  met als gevolg vroegtijdige lageruitval
Electromotoren zijn meer kwetsbaar voor stroomdoorgang wanneer deze 
frequentiegeregeld zijn.
Het toepassen van de ESD pen in het predictieve onderhoudsprogramma kan 
u helpen om het lager te detecteren wat onderhevig is aan stroomdoorgang 
waardoor u een ongeplande machinestop kunt voorkomen.

SKF Detectorpen voor elektrische stroomdoorgang TKED 1
Unieke, betrouwbare en veilige manier om elektrische  
stroomdoorgang op te sporen in lagers van elektromotoren

*Patent aangevraagd

Aanduiding	 TKED	1
Technische gegevens

Omschrijving SKF Detectorpen voor elektrische stroomdoorgang

Stroomvoorziening 4,5V – 3 x standard AAA batterijen (LR03, AM4)

Tijdscontrole:  
- voorinstellingen 10 of 30 seconden 
- systeem gekozen waarde oneindig

Bedrijfs- en opslagtemperatuur 0º tot 50 °C  
 -20 tot 70 °C

IP niveau IP 55

Display LCD aantal elektrische ontladingen: 0 to 99999 
 Display verlichting en indicatie lege batterij

Afmetingen koffer (b x d x h) 255 x 210 x 60mm

Gewicht totale koffer en inhoud 0,4 kg
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