Ultrazvukový tloukomìr DELTA TT 100
Digitální ultrazvukový tloukomìr se zabudovaným mikroprocesorem je urèen
pro mìøení tloutìk kovù i nekovových materiálù.
Obsluha pøístroje DELTA TT100 je velice jednoduchá. Monost kalibrace na
známou tlouku nebo rychlost zvuku. Do pamìti lze uloit 5 rùzných hodnot
rychlosti zvuku a 10 hodnot tlouìk.
Základní sestava - pøístroj v plastikovém kuføíku, sonda, spojovací médium,
manuál v èeském jazyce.

Delta TT 100

Technická data Delta TT 100:
Mìøicí rozsah
: 1,0 - 225,0 mm pro ocel (stand. sonda)
ostatní maxim. hodnoty dle materiálu
Min. odeèítaná hodnota : 0,1 mm
Rozmìrový limit pro ocel : min. prùmìr 20 mm, min. tlouka 3 mm
Pamì
: 10 hodnot
Zobrazení údajù
: 4 - místné LCD, výka 12,5 mm
Pracovní frekvence
: 5 MHz
Pracovní teplota
: 0°C do +40°C
Napájení
: 2 alkalické baterie 1,5 V
Rozsah rychlosti zvuku
: 1000 - 9999 m/s
Rozmìry
: 126x68x23 mm
Hmotnost
: 312g

Ultrazvukový tloukomìr WM 2
Ultrazvukový, lehce pøenosný tloukomìr s jednoduchou obsluhou.
Po kalibraci na známou tlouku nebo rychlost zvuku poskytuje pøístroj pøesná
mìøení v mm. Robustní pouzdro.
Základní sestava

- ultrazvukový tloukomìr WM 2 v transportním kuføíku.
Obj. èíslo: 34 463
Dodávka obsahuje tyto jednotlivé komponenty:
- 1 ks dvojitá S/E sonda, 5MHz, pevnì spojená s kablem
- 1 ks vzorkové balení vazebního gelu (100 ccm)
- 4 ks baterií Mignon AlMn 1,5 V AA
- 1 ks návod v nìmèinì, angliètinì a èetinì
- 1 ks transportní kuføík

WM 2

Technická data:
Mìøicí rozsah
: 1,0 mm do 500 mm
Min. odeèítaná hodnota : 0,01 mm do 99,99 mm
0,1 mm nad 100,0 mm
Pøesnost mìøení
: 1,0 - 75 mm / tolerance <0,1 mm (ocel)
>75 mm / tolerance <1% mìøené tlouky materiálu
(ocel)
Délkové jednotky
: mm/inch
Zobrazení údajù
: 4 digit - LCD, výka 10,2 mm
s osvìtlením pozadí displeje
Pracovní frekvence
: 4 MHz
Pracovní teplota
: - 10°C do +55°C
Napájení
: 4ks baterie Mignon AlMn 1,5 VAA
Rozmìry
: 114x63,5x32 mm
Hmotnost
: 312 g
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