Calibrador Digital Tracador de Altura N 751 (com saida)
CALIBRADORES / De Altura /
Acessorios

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este Calibrador Traçador de Altura é leve, portátil e fácil de usar em medições verticais dentro da sua faixa. Possui ainda saída de dados para periféricos.
Legibilidade
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• Números claros, fáceis de ler, adequadamente dimensionados para o instrumento.
Desenho para Exatidão e Longa Vida
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barra de aço inoxidável temperada para longa vida.
Acessório de profundidade Nº PT08680A disponível para medir profundidade de furos, canais e recessos.
Rolete de ajuste fino para medições precisas.
O riscador auxiliar tem a ponta redonda para traçar linhas claras, vivas com suavidade e menos pressão. Esta é uma característica original Starrett.
Trava para fixar a corrediça na posição.
Base temperada, retificada e lapidada, à prova de vibração, com sulcos para acomodar os dedos, facilitando a movimentação.
Duas baterias comuns de 3 Volts Nº CR2032 com o mínimo de um ano de vida útil, fornecidas.
A barra vertical está afastada da aresta do bico, para melhor estabilidade.
O bico é desenhado para permitir que o riscador tenha ação a partir do zero no fundo da base e possibilitar, assim, o uso de toda faixa útil de 150mm
(6").

Cinco botões de controle e botão de mudança, fácil de usar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversão milímetro / polegada.
Zeragem em qualquer posição.
Retem a leitura em qualquer posição.
Liga / desliga manual, mais desligamento automático em 15 minutos sem uso.
Botão exclusivo de mudança para facilitar o uso de mais funções.
LIMITES – após usar o botão de mudança, pressionando LIMITS determinam-se tolerâncias. Leituras que estiverem fora desses limites aparecerão piscando no
mostrador.
Saída para transmissão de dados para os periféricos seguintes, para análise, coleta de dados e documentação impressa (hard copy):
Sistemas de Coletas de Dados Starrett Série 772.
Multiplexadores de Dados Starrett Série 761.
Outros compatíveis com RS232C.
Sistema de Coleta de Dados Wireless DataSure™ da Starrett.

Faixa

Resolução

Exatidão

Descrição Nº CatálogoNº EDP
Calibrador em
150mm/6"0,01mm/0,0005"±0,03mm/0,001"
751-6/150 65665
Caixa Apropriada
Acessórios e Cabos
Descrição
Acessórios de Profundidade
Cabo para interface com computador IBM (RS232C)
Adaptador do Cabo PT22938 para IBM-PC (RS232C)
Cabo blindado para módulo 761/772.
Indicador remoto 768 interface PT61768
Estojo de Madeira
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Nº CatálogoNº EDP
PT08680A 51383
PT61963 66636
PT61768 66454
PT22938

64059

947

56756
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