
Calibration Tester i-Checker 2000
 

Seria 170

Uniwersalny przyrząd pomiarowy umożliwiający kalibrację wszelkiego rodzaju czuj-
ników zegarowych, czujników dźwigniowo-zębatych i średnicówek czujnikowych.
I-Checker posiada następujące właściwości:
– Posiada zakres pomiarowy do 100 mm.
– Wyposażony w oprogramowanie do pomiarów i analiz i-Pak.
– Pozycję pomiaru można ustawić w bardzo prosty sposób dzięki funkcjom pomia-

ru automatycznego i półautomatycznego.
– Powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego.

z dodatkowym wyposażeniem

Metryczne

Nr
Zakres
[mm]

Uwagi Dokładność Waga

170-402D 100
Oprogramowanie I-Pak jest zgodne z EN ISO 463 
(2006), DIN 878 (1983), DIN 2270 (1985), DIN 879 
(1983), VDI/VDE/DGQ 2618, JIS B7503 (2011) itp.

±(0,2+L/100) µm w pozycji pionowej
±(0,3+2L/100) µm w pozycji poziomej

L = długość pomiaru (mm)
20 kg

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość 0,01 µm

Skala Enkoder liniowy

Przesuwanie 
suwaka

Napęd motoryczny, 
półautomatyczny. automatyczny 
dla czujników z wyjściem danych

Wymiary (SxGxW) 196 x 205,5 x 599,5 mm

Zasilanie 100VAC do 240VAC ±10%, 
50/60Hz

Prędkość 
przejazdu

10 mm/s

Dostawa Z tuleją redukcyjną 8mm, 
programem I-Pak, świadectwem 
sprawdzenia

PC connection USB

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

02ASK000 Zestaw do czujników dźwigniowo-
zębatych z mocowaniem, fi 6mm

02ASK180 Zestaw do czujników dźwigniowo-
zębatych z mocowaniem, fi 8mm

02ASK040 Tuleja redukcyjna, fi 6mm

02ASL150 Tuleja redukcyjna, fi 10mm

02ASK060 Tuleja redukcyjna, fi 12mm

02ASK070 Tuleja redukcyjna, fi 15mm

02ASK080 Tuleja redukcyjna, fi 20mm

02ASK710 Tuleja redukcyjna, fi 28mm

02ASK090 Tuleja redukcyjna, fi 9,525mm (3/8")

02ASU162 Uchwyt do średnicówek

Wzorcowanie czujnika dźwigniowo-zębatego z 
dodatkowym wyposażeniem

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie 
produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom 
gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono 
podatku VAT. Charakterystyki produktów, w 
szczególności  techniczne, są wiążące tylko 
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