Calibrador Digital Tracador de Altura Serie 3754
CALIBRADORES / De Altura /
Digitais

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Calibrador Digital Traçador de Altura Série 3754
O 3754 é o substituto do 3752. Esse novo traçador de altura 3754 está com um novo design e está com visual diferente do 3752, mas com a mesma função de medição.
A ferramenta tem uma porta serial de dados para enviar medições para um sistema de coleta de dados ou um computador. A informação de medição dessas ferramentas
pode ser conectada diretamente aos Sistemas de Coleta de Dados sem fio DataSure da Starrett ou a um computador pessoal usando cabo de dados (não incluso) para
análise, SPC, coleta de dados e documentação impressa.
A ferramenta vem com duas variantes de altura: 0-12” e 0-24”, além:

Page 1/2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botão liga/desliga
Botão ±
Botão “reter”
Função primária: polegadas/milímetros
Função secundária: LIMITES
Botão “mudar/ajustar”
Saída Serial de Dados
Função primária: Zero/ABS
Função secundária: Botão de PRÉ-AJUSTE

Características
• Grande mostrador LCD de fácil leitura em .00005” ou 0,01mm.
• Conversão instantânea milímetro/polegada.
• Suporte e riscador projetados para leituras a partir de zero.
• Mecanismo de ajuste fino permite controle com apalpadores de contato.
• Controle com função “reter” mantém a leitura em qualquer posição.
• Seletor “mais” ou “menos” permite a leitura na direção correta.
• Possibilidade de ajustar o zero em qualquer posição.
• Botão liga/desdiga manual, com mecanismo de desligamento automático.
• Teclado grande de resposta rápida.
• Capacidade de retenção da medida e retorno ao zero absoluto do calibrador.
• Botão de PRÉ-AJUSTE para inserir limites mínimos e máximos.
• Porta de saída de dados RS232.
• Duas baterias de 3V modelo CR2032.

Capacidade
Resolução
Exatidão
Nº Catálogo
300mm - 12"
± 0,03mm - ± 0.001”3754-12/300
0,01mm - 0.0005"
600mm - 24"
± 0,05mm - ± 0.002”3754-24/600
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