
Obj.è.Pøíslušenství

Mìøící rozsah +1... +99999 ot/min

Provozní teplota 0... +50 °C
Sklad. teplota -20... +70 °C
Baterie 2 tužkové AA
Rozmìry 144x58x20 mm
Záruka 1 rok

Pøesnost
±1 digit

±0,02% z n.h. (+1...
+99999 ot/min)

Rozlišení 0,01 ot/min (+1...
+99,99 ot/min)
0,1 ot/min (+100...
+999,9 ot/min)
1 ot/min (+1000...
+99999 ot/min)

Typ snímaèe optický s modulovaným
svìtelným paprskem

Technická data

Mechanické měření otáček válce

testo 470, optimální kombinace
bezdotykového a mechanického
mìøení otáèek. Jednoduchým
nasazením adaptéru pro pøítlaèný
kužel nebo koleèko se ke zpùsobu
optického  mìøení otáèek pøidává
také mechanický.

Velice jednoduchá obsluha
jednou rukou
Mìøení otáèek, rychlostí a
délek
Kontrola stavu baterie 
"Low Batt"

Technická dataPøíslušenství

Mìøení otáèek na spojce

100

Pøístrojem testo 465 lze mìøit
bezdotykovì otáèky. Jednoduše
pøilepíte reflexní znaèku na mìøený
objekt, namíøíte viditelný
infraèervený svazek paprskù a
mìøíte.

Reflexní znaèky, samolepicí 
1 balení = 5 ks., dlouhé 150 mm)

0554 0493Obj.è.

Bezkontaktní otáèkomìr

Bezkontaktní a kontaktní mìøení otáèek

MAX/MIN

Opticky

MAX/MIN

Mechanicky

Opticky

ISO kalibraèní certifikát otáèek

0000 0012Obj.è.

Nízká cena

Velice jednoduchá obsluha
jednou rukou

Uložení prùmìrné/maximální
hodnoty (z posledního
mìøení)

Mìøící rozsah +1... +99 999 ot/min

Provozní teplota 0... +50 °C
Sklad. teplota -20... +70 °C
Baterie 2 tužkové AA
Rozmìry 175x60x28 mm
Záruka 2 roky

Pøesnost
±1 digit

±0,02% z n.h. (+1... +99 999
ot/min)

Rozlišení 0,01 ot/min (+1... +99,99 ot/min)
0,1 ot/min (+100... +999,9 ot/min)
1 ot/min (+1000... +99999 ot/min)

Typ snímaèe optický s modul. paprskem
+1... +19 999 ot/min
±0,02% z n.h. (+1... +19 999
ot/min)

mechanický

Rychlost: 0,10...1,999 m/min; 0,30...6500
ft/min; 4,00...78,000 in/min
Délka: 0,02...99,000 m; 0,01...99,000 ft;
1,00...99,999 in
Pøesnost:  (±1 digit/0,02 m/1,00 inch v závislosti
na rozlišení)

0554 0493

0000 0012

Reflexní znaèky, samolepicí 1 balení = 5 ks., dlouhé 150 mm)

ISO kalibraèní certifikát otáèek

Obj.è.

testo 465, otáèkomìr - sada: Pøístroj v
transportním kuføíku (plast), vèetnì
reflexních znaèek a baterií

0563 0465

Sada

testo 465

Obj.è.

testo 470, otáèkomìr - sada: Pøístroj v
transportním kuføíku (plast), vèetnì
reflexních znaèek, nástavcù  a baterií

0563 0470

Sada

testo 470

ot/min

ot/min

m/min

m


