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Digital Caliper
Digitální posuvné měřítko.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Digital Caliper DCP Plastové pouzdro 1 ks 1 35341

Vlastnosti: Výhody:
• Automatické zapnutí posuvem jezdce • Velký čitelný digitální displej
• Vysoká přesnost měření s tolerancí 

0,02 mm
• Tabulka průměrů otvorů a závitů na 

druhé straně měřítka
• Vysoká opakovatelnost 0,01 mm • Měření rozměru lze provádět jak 

přičítáním tak i odečítáním
• Automatické vypnutí • Praktické a odolné pouzdro pro 

uskladnění měřítka
• Celonerezové provedení • V případě vybité baterie lze použít 

orientačně i klasické odečítání ze 
stupnice

Aplikace:

Digitální posuvné měřítko se používá zejména v průmyslovém odvětví pro měření roztečí, vnějších 
rozměrů, vnitřních rozměrů, měření hloubky v dutinách a výšky odsazení ploch. Posuvné měřítko je 
taktéž vhodné k rýsování daných rozměrů na materiál. Rozsah měření je od 0 do 150 mm. Zobrazení 
výsledku je možné jak v metrické tak v palcové soustavě.
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Vnitřní měřicí čelisti
2. Aretační šroub
3. LCD displej
4. Kryt baterie
5. Vnější měřicí čelisti
6. Přepínač metrické a palcové soustavy
7. Tlačítko zapnutí / vypnutí napájení
8. Nastavení nulování
9. Hrot pro měření hloubky
10. Hrany pro měření odsazení ploch

Posuvem jezdce / případně tlačítkem zapněte digitální měření. Nastavte čelisti měřítka na minimální 
rozměr a pomocí tlačítka „Zero“ zkalibrujte nulovou hodnotu na displeji. Následně podle typu použití 
proveďte dané měření a výslednou hodnotu odečtěte na displeji.

Příklady použití měření posuvným měřítkem:

Technické údaje:

Rozsah měření: 0 – 150 mm
Rozlišení: 0,01 mm
Přesnost: 0,02 mm (<100 mm) 

0,03 mm (>100 – 150 mm)
Opakovatelnost: 0,01 mm
Maximální rychlost měření: 1,5 m/s
Měřící systém: Lineární kapacitní měřící systém 
Displej: LCD displej
Napájení: Knoflíková baterie LR44 - 1,5 V
Pracovní teplota: 5 °C - 40 °C
Vliv vlhkosti vzduchu na měření: Není důležité pod 80 % RH
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