
Procesor danych QM-Data 200
 

Seria 264

Procesor danych 2D QM-Data 200 zapewnia odczyt i analizę danych pomiarowych z projektora lub 
mikroskopu pomiarowego.
– Intuicyjny interfejs użytkownika oraz przejrzysty kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem 

sprawiają, że instrukcje pomiarowe, wartości i obliczenia są zrozumiałe i łatwe do wykonania 
nawet dla niedoświadczonych użytkowników.

– Wyniki pomiarów można drukować albo na małej i wygodnej w obsłudze paragonowej drukar-
ce termicznej (dostępnej jako opcja) albo na drukarce typu ESC/P z rolką.

– Dzięki podłączeniu opcjonalnego napędu dyskietek można zapisywać i/lub ładować nowo utwo-
rzone programy pomiarowe, wyniki pomiarów jak również wyniki obliczeń.

Typ mocowany na statywie Typ mocowany na ramieniu

Nr
Waga
[kg]

Opis

264-155D 2,9 Typ mocowany na statywie

264-156D 2,8 Typ mocowany na ramieniu

264-159D 2,9 Typ dla Hyper MF / MF-U mocowany na statywie

Intuicyjne układ przycisków panelu

Zrozumiałe ikony funkcji Kolorowy wyświetlacz LCD z 
podświetleniem

Pomiary ze wskazówkami

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość 1 / 0,1

Wymiary
[mm]

260 x 242 x 310 mm : Montaż na 
statywie
318 x 153 x 275 mm : Montaż na 
ramieniu

Ekran Kolorowy graficzny wyświetlacz 
TFT LCD
(320 x 240 punktów z 
podświetleniem)

Zasilanie 100/240V AC, 50/60 Hz

Funkcje 
programu

Tworzenie, wykonywanie edycja 
programów pomiarowych

Analiza 
statystyczna

Liczba danych, wartość 
maksymalna, wartość minimalna, 
wartość średnia, odchylenie 
standardowe, rozstęp, histogram

Wyjście danych USB, RS-232C, Drukarka

Język menu Japoński/Angielski/Niemiecki/
Francuski/Włoski/Hiszpański/
Portugalski/Czeski/Chiński 
tradycyjny/Chiński uproszczony/
Koreański/Turecki/Szwedzki/Polski/
Holenderski/Węgierski

Measuring of 
Geometric 
Elements

Maksimum 1000 elementów, 
punkt, prosta, okrąg, odległość, 
elipsa, otwór prostokątny, fasolka, 
przecięcie, kąt przecięcia oraz 
punkt i kąt przecięcia plus wiele 
funkcji obliczeniowych jak np. 
prostopadłość i równoległość.

Measurement 
result file 
output

Wyjście danych (format CSV, 
format MUX-10F)

Funkcje Funkcja AI Mitutoyo :
Funkcja Al (Al=ang. Artificial 
Intelligence - Sztuczna 
Inteligencja) przewiduje wybór 
elementu przed ukończeniem 
pomiaru. Punkty pomiarowe są 
analizowane przez QM-Data, który 
na ich podstawie oblicza elementy 
podstawowe, co znacznie 
przyspiesza procedurę pomiaru.

Personalizacja operacji :
Funkcje makro i programy części 
przyspieszają pomiary pojedyncze i 
powtarzane. Dodatkowo polecenia 
makro i programy części, jak 
również często wykonywane 
operacje standardowe mogą być 
zapisywane w menu użytkownika.

Wejścia danych USB, RS-232C, Sygnały z osi X/Y/Z, 
Przełącznik nożny

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

12AAD033 Drukarka paragonowa, (z kablem)

908353-1 Papier do drukarek termicznych, 1 roll

I-1525612 Kabel połączeniowy dla drukarki (2 m)

937179T Przełącznik nożny

12AAA807D Kabel RS-232C (2m)

63AAA108 MOCOWANIE REPROFIX, Adjustment 
element XYZ

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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