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Hvad er det? Det er den mindste model
af en polsøger. Jeg bruger den som et
multiværktøj – selvfølgelig også til at
undersøge om der er strøm på en ledning,
og hvor der er fase på en stikkontakt. Hvis
man sætter en lampe op, er det ligegyldigt
med fase og nul. Men ved stikkontakter
eller hvis flere lamper er serieforbundne,
kortslutter man, hvis man bytter rundt på
fase og nul.

Får du aldrig stød?  Det har jeg endnu
ikke oplevet. Jeg undersøger begge
ledninger for en sikkerheds skyld, og hvis
ingen af dem lyser, tænker jeg, at noget
må være galt. Jeg rører kun ved ledninger-
ne, hvis jeg er helt sikker på, at strømmen
er slukket.

Hvad bruger du den ellers til? Jeg
bruger den som multiværktøj. Den har en
lige kærv, men er så lille, at jeg også kan
bruge den til stjerneskruer. Den er også
god at have ved hånden, hvis noget skal
lirkes op eller et lille dæksel skal af, eller
hvis jeg skal åbne en papkasse. Og så
bruger jeg den, hvis der for eksempel er
kommet sand eller jord i den nederste
liste ved terrassedøren. Så er den fin til at
skrabe skidtet ud med. 

Bliver den aldrig væk? Nej, for i mine
arbejdsbukser har jeg en speciel lomme i
venstre side, der kan lukkes med velcro.
Så jeg taber den ikke, når jeg kravler
rundt. Lommen er vist oprindeligt bereg-
net til at have en kuglepen eller den slags. H

det virker

Jan Præstholms polsøger
£ mærke: Krefting – 220-250 V 
£ type: Enkeltpolet spændings-

viser, 220-250 V, spids for 
kærvskruer 

£ klinge: 4x100 mm, isoleret
£ pris: ca. 25 kr.

[bag om ordet]
En polsøger er et spændingsregi-
strerende apparat, bestående af
en glimlampe i serie med en stor
modstand. 

Flere typer
Polsøgere fås både som skruetræk-
ker til kærvskruer og som en syl, be-
regnet til at prikke gennem
ledningernes isolering. Foruden de
enkle og billige modeller, som kun
kan identificere fasen, fås mere
avancerede spændingsmålere, 
som også kan måle spændingen.

Mit lille multiværktøj

Pedel Jan Præstholm har altid en polsøgermed sig 
i lommen.

Hver månd viser et FOA-
medlem et arbejdsredskab,
som fungerer godt. 
Fordi det sparer tid, giver 
et kvalitetsløft eller løser 
et problem.

dit værktøj
Har du et stykke værktøj,
du gerne vil vise til de 
øvrige medlemmer i 
teknik/service-sektoren,
så lad os endelig høre.
Send en mail til 
redaktionen@foa.dk.

Af Martin Hammer  H foto: Ole Mortensen

Jan Præstholm er pedel 
i børnehaven Nørreland, 
en kommunal tandklinik, 
samt tre andre institutio-
ner i Holstebro Kommune. 


