Fixturlaser ECO
Fixturlaser ECO är ett system för axeluppriktning på instegsnivå.
Trådlösa sensorenheter, 4-tums färgskärm, uppladdningsbara
batterier och en IP65-konstruktion
som står emot svåra miljöer.
Fixturlaser ECO är ett högkvalitativt
system som är väldigt lätt att använda.
Bara fördelar med Fixturlaser ECO!

• Integrerad Bluetooth
• Livstids garanti
• Förmonterade sensorer
• Färgskärm, 4 tum
• Vertizontal Moves
• Screen Flip
• 8 timmars batteritid, kontinuerlig användning
• CCD-sensorteknik
• Realtidsvisning av mätvärden under justering
• IP65-klassad
• Slimmade sensorenheter
Fixturlaser ECO har Fixturlasers unika anpassningsbara användargränssnitt!

Ange måtten.

Rotera sensorerna till den tredje positionen
och mät. Resultaten visas på skärmen.
Tryck på shimsikonen.

Vrid sensorerna till den första positionen
och tryck på mätsymbolen.

Justera vertikalt och tryck sedan på
"symbol för avläsning i realtid"…

Vrid sensorerna till den andra positionen.
Tryck på mätsymbolen igen för att utföra
den andra mätningen.

…för horisontell justering av realtidsvärden. Spara dina
Verifiera dina justeringar genom att mäta mätningar!
på nytt.

Vad ingår:

1 st Fixturlaser DU ECO, 1 st Fixturlaser M6, 1 st
Fixturlaser S6, 2 st V-konsoler kompletta med kedja, 1 st måttband 5 m, I st strömförsörjning 4 USBport 5 VDC, Externa strömkabel EUR/US 2 m, 2 st
universalverktyg, 2 st USB-kablar A-mini B 0,5 m
svart, 2 st USB-kablar A-micro B 1,5 m svart

FIXTURLASER ECO – KOMPLETT SYSTEM
Vikt (inkl. alla standarddelar): 4,8 kg (10,6 lbs)

Drifttid:

0,36 kg (12,8 oz)
181 mm x 106 mm x 34 mm
(7,1 in x 4,2 in x 1,3 in)
IP65
4” (102 mm) diagonalt
(84 x 56 mm, 3,3 x 2,2 in)
8 timmars kontinuerlig användning

MÄTENHETER
Vikt:
Kapslingsklass:
Mätavstånd:
Detektor:
Detektor, längd:
Detektor, upplösning:
Mätnoggrannhet:

M6 200 g (7,5 oz) S6 188 g (6,6 oz)
IP65
Upp till 3 m
Digital linjesensor
20 mm (0,8in)
1 % ± 1 siffra
1 % ± 1 siffra

Kapslingsklass:
Skärmstorlek:

AXELFÄSTEN
Axeldiameter:
Stänger:

		

Det anpassningsbara användargränssnittet guidar genom mät- och
uppriktningsprocessen. Vårt anpassningsbara användargränssnitt
bygger på ikoner och symboler, vilket eliminerar eventuella språkproblem.

Vertizontal Moves
Tack vare funktionen VeriZontal Moves behöver
du endast mäta en gång innan de nödvändiga
vertikala och horisontella justeringarna utförs.
VertiZontal Moves är en innovativ och tidsbesparande funktion.

Förmonterade Sensorer
För att göra det ännu enklare är sensorena förmonterade på
fixturerna och förinställda på normal användning.

Ø 25–175 mm (1 in – 6,9 in)
Med förlängningskedja
Ø 25–450 mm (1 in – 18 in)
4 st, 150 mm (5,9 in)
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VISARENHET
Vikt:
Mått:

Anpassningsbart användargränssnitt

