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Suwmiarki cyfrowe to precyzyjne i bardzo proste w obs³udze
urz¹dzenia pomiarowe, s³u¿¹ce do wykonywania pomiarów
wewnêtrznych, zewnêtrznych, a tak¿e pomiarów g³êbokoœci
oraz wysokoœci. Zmienny punkt odniesienia umo¿liwia wykonywani pomiarów mieszanych. Podwójna skala pozwala na pomiar
w systemie metrycznym oraz calowym.Cyfrowy modu³ pomiarowy z wyœwietlaczem LCD skraca do minimum czas odczytu
dokonywanych pomiarów. Klasa szczelnoœci IP54 zapewnia suwmiarce odpornoœæ na py³ oraz ochlapanie wod¹.

SUWMIARKI CYFROWE IP 54

Norma szczelnoœci IP 54 (Ingress Protection Rating) zosta³a stworzona przez Europejski Komitet Normalizacji Elektroniki w celu
sklasyfikowania urz¹dzeñ elektronicznych pod wzglêdem przydatnoœci do pracy w warunkach nara¿enia na niepo¿¹dane czynniki
takie jak py³ czy woda. Pierwsza cyfra w nazwie oznacza odpornoœæ na py³, kurz i inne cia³a sta³e (5 – ochrona przed py³em).
Z kolei druga cyfra mówi o ochronie przed wod¹ (4 – ochrona przed ochlapywaniem wod¹).
W zestawie:

Funkcje:

Wykonanie:

Suwmiarka cyfrowa IP 54
Funkcjonalny futera³
Bateria
Instrukcja obs³ugi

Przejrzysty wyœwietlacz LCD
Dwie jednostki pomiarowe
Cztery funkcje pomiarowe
Zmienny punkt odniesienia

Prowadnica ze stali wysokiej jakoœci
stali nierdzewnej
Metalowa obudowa modu³u cyfrowego
Odpornoœæ na kurz i wodê - wsp IP 54

suwmiarka cyfrowa
IP 54 150 mm

NUMER
KATALOGOWY
3-01-05-E1-009

NUMER
KATALOGOWY

suwmiarka cyfrowa
IP 54 300 mm

3-01-05-E1-012

TYP
Zakres pomiarowy:
Rozdzielczoœæ:
Dok³adnoœæ:

SUWMIARKA CYFROWA
IP 54 150 mm

SUWMIARKA CYFROWA
IP 54 300 mm

0 - 150 mm

0 - 300 mm

0,01 mm

0,01 mm

+/- 0,02 mm(<100 mm)

+/- 0,02 mm(<100 mm)

+/- 0,03 mm (>100-150 mm) +/- 0,03 mm (>100-150 mm)
+/- 0,04 mm (>150-300 mm)

Powtarzalnoœæ pomiaru:
Maksymalna prêdkoœæ
pomiaru:

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

1,5 m / s

1,5 m / s

Metoda pomiaru:

liniowo - pojemnoœciowa

liniowo - pojemnoœciowa

Zasilanie:

bateria 1,55V / 165 mAh

bateria 1,55V / 165 mAh

Wyœwietlacz:
Temperatura pracy:
Wilgotnoœæ otoczenia:

LCD

LCD

od 0 do 40 C

od 0 do 40 C

poni¿ej 80% bez wp³ywu

poni¿ej 80% bez wp³ywu

na dzia³anie suwmiarki

na dzia³anie suwmiarki
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