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TEKNİK KATALOG
LED rotasyon ölçer / hafif ve kompakt / 6 tuşlu / 2 çok parlak LED (370 lux @ 50 cm) /
duplikasyon ve darbelerin bölünmesi / tripod bağlantısı ile 60 ... 99.990 flaş / dakika
aralığı / tek elle çalıştırma
PCE-LES 100 Takometre, LED teknolojisini, tüm ölçüm aralığı boyunca flaş sırasını ve
zamanlamasını kontrol eden kompakt ve doğru elektronikleri birleştirir. LED teknolojisi
sayesinde Takometre ampulleri periyodik olarak değiştirmenize gerek yoktur. LED elle
kullanılan Takometre, temassız ölçümler için ve makine ve teçhizat üzerindeki hareketleri
görselleştirerek izleyiciye, nesnenin hareketsiz olduğuna dair izlenimi verir. LED Takometre,
geniş frekans aralığı ve farklı flaş uzunlukları nedeniyle çok hızlı hareketlerin görünür olması
(örn. Titreşim) için önemli olan çeşitli amaçlar için kullanılabilir. LED taşınabilir Takometre
kompakt dizaynı ve boyutu sayesinde, her zaman yanında olabilirsiniz. PCE-LES 100 LED
taşınabilir Takometre, teslimatta bulunan iki adet standart pil (AA) ile güçlendirilmiştir

Özellikler
- LED teknolojisine sahip taşınabilir stroboskop
(Ampul değiştirmeye gerek yok)
- 60 ila 99.990 arasında flaş
- Frekansı ikiye bölme ve çarpma imkanı
- 11 saate kadar pil ile çalışma imkânı
- 2 parlak LED (50 cm'de 1400 lux)
- Tek elle kullan
- Standart bataryalardan güç kaynağı
- Kompakt gövde, hafif
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- Tripod Bağlantısı
- Teslimat kapsamındaki koruyucu kapak

Teknik Özellikler
Aralık

60 ... 99,990 r.p.m
1 ... 1,666 Hz

Ekranı

5 basamaklı LCD

Dürtüler / flaş

Çoğaltma ve bölme için olasılığı / ince ayar

Ofset

evet, 360 º

Hassasiyet

0

60 ... 17,300

± 1 LSD

17.300 ... 99.990

±% 0.009

Işık kaynağı

LED

Işık yoğunluğu

1400 lux (50 cm mesafe, 6000 r.p.m.)

Pil

2 x AA pil

Çalışma süresi

parlaklık modu: 8 saat, güç tasarrufu modu: 11 saat

Çevresel koşullar

-10 ... 50 ºC

Boyutlar

124 x 71 x 33 mm

Ağırlık

173 g
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Teslimat içeriği
1 x PCE-LES 100,
2 x AA pil
1 x Taşınabilir çanta
1 x Kullanım kılavuzu
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