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Digitálne posuvné meradlo.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Digital Caliper DCP Plastové puzdro 1 ks 1 35341

Vlastnosti: Výhody:
• Automatické zapnutie posuvom jazdca • Veľký čitateľný digitálny displej
• Vysoká presnosť merania s toleranciou 

0,02 mm
• Tabuľka priemerov otvorov a závitov na 

druhej strane meradla
• Vysoká opakovateľnosť 0,01 mm • Meranie rozmeru možno vykonávať ako 

pričítaním tak aj odčítaním
• automatické vypnutie • Praktické a odolné puzdro pre 

uskladnenie meradla
• celonerezové prevedenie • V prípade vybitej batérie možno použiť 

orientačne aj klasické odčítanie zo 
stupnice

Aplikácia:

Digitálne posuvné meradlo sa používa najmä v priemyselnom odvetví pre meranie rozstupov, vonkaj-
ších rozmerov, vnútorných rozmerov, meranie hĺbky v dutinách a výšky odsadenia plôch. Posuvné 
meradlo je taktiež vhodné na rysovanie daných rozmerov na materiál. Rozsah merania je od 0 do 
150 mm. Zobrazenie výsledku je možné ako v metrickej tak v palcové sústave.

Digital Caliper
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Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Vnútorné meracie čeľuste
2. Aretačná skrutka
3. LCD displej
4. Kryt batérie
5. Vonkajšie meracie čeľuste
6. Prepínač metrickej a palcovej sústavy
7. Tlačidlo zapnutia / vypnutia napájania
8. Nastavenie nulovania
9. Hrot na meranie hĺbky
10. Hrany pre meranie odsadenia plôch

Posuvom jazdca / prípadne tlačidlom zapnite digitálne meranie. Nastavte čeľuste meradla na mini-
málny rozmer a pomocou tlačidla „Zero“ skalibrujte nulovú hodnotu na displeji. Následne podľa typu 
použitia vykonajte dané meranie a výslednú hodnotu odčítajte na displeji.

Príklady spôsobu merania posuvným meradlom:

Technické údaje:

Rozsah merania: 0 – 150 mm
Rozlíšenie: 0,01 mm
Presnosť: 0,02 mm (<100 mm) 

0,03 mm (>100 – 150 mm)
Opakovateľnosť: 0,01 mm
Maximálna rýchlosť merania: 1,5 m/s
Merací systém: Lineárny kapacitný merací systém 
Displej: LCD displej
Napájanie: Gombíková batéria LR44 - 1,5 V
Pracovná teplota: 5 °C - 40 °C
Vplyv vlhkosti vzduchu na meranie: Nie je dôležitá pod 80 % RH
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