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DT-100A SARJAN TAKOMETRIT 
 
DT-100A sarjan mikro-prosessoritekniikan kierroslukumittarit kykenevät 
mittaamaan ja kirjaamaan pyörimis- ja pintanopeuden plus 
kokonaispituuden.  
Paristokäyttöiset DT-100A takometrit ovat luotettavia, kestäviä ja 
varustettu korkealaatuisilla komponenteilla, tehden niistä 
vertailukohteen teollisuudessa.  
Näiden käyttäjäystävällisien laitteiden ominaisuuksina; muistiin 
tallennus, pikasäätönuppi, pituustoiminto, viimeisen, maksimi ja minimi 
arvojen nouto, ja lisäksi jokainen mittalaite toimitetaan N.I.S.T. 
todistuksella. Saatavilla joko LCD- tai LED-näytöllä. 
 
DT-100A-S12 sarjan takometrissä on vastaavat toiminnot kuin DT-100A 
sarjassa, mutta 6” (Ø 48,5 mm) pintanopeuspyörän sijaan toimitetaan 
12” (Ø 97,03 mm) pinta-nopeuspyörällä. Suurempi pyörä pyörii 
hitaammin kuin tavallinen 6" pyörä, joka mahdollistaa luotettavan ja 
turvallisen mittauksen suurista nopeuksista.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ominaisuudet 
 
ü Erinomainen tarkkuus mahdollistaa käytön myös vaativissa sovelluksissa 

ü Erityisen lujatekoinen painevalualumiinikotelo, mahdollistaa käytön kovimmissakin olosuhteissa 

ü Laaja valikoima mittausyksiköitä sekä hetkellinen nopeus kuin myös summattu pituus, täyttää käyttäjien 
vaatimukset 

ü Suuri 5 numeron näyttö  
ü 10 mittauksen muistikapasiteetti mahdollistaa nopean tallennettujen tietojen noudon ja lisäksi viimeisen, 

maksimi & minimi arvon. 

ü Pitkäkestoinen paristo (25-40 tuntia, jatkuvassa käytössä) eliminoi huolen laitteen sammumisesta 
testauksen aikana 

ü Kompakti, ergonominen muotoilu mahdollistaa helpon otteen 

ü Kolmijalka kiinnitys mahdollisuus laitteen takaosassa olevaan sisäkierreliitäntään  
ü Saatavilla LCD- tai punaisella LED-näytöllä 

ü CE-merkki yhdessä ilmaisen N.I.S.T. todistuksen kanssa antaa mielenrauhan laitteen laadusta 

 

Jatkuu….. 
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Tekniset tiedot 
Näyttöalue 0.10 - 25,000RPM kelluvalla desimaalilla 

 
Tarkkuus 

±0.06 rpm: 0.10 - 999.9 rpm; ±0.6 rpm: 1,000.0 - 9,999.9 rpm; ±0.006% lukemasta 
±1 numero (±2 rpm max.) 25,000 rpm 

 
Näyttö 

DT-105A: 5 numeroinen 12 mm korkea LCD;  
DT-107A: 5 numeroinen 10  mm korkea LED 

 
Mittausyksiköt 

Kierrosluku: RPH, RPM; Jalat: FPH, FPM; Maili: MPH; Jaardi: YPM, YPM; 
Tuumaa: IPM; Metrit: mPH, mPM; Pituus: m, cm, tuumaa, jalat, jaardit; Kierrosluku 
yhteensä: REV 

 
Muisti 

13 lukemat tallennetaan muistiin ja säilytetään 5 minuutin ajan (viimeinen, maksimi, 
minimi ja 10 ylimääräistä mittausta) 

Ilmaisin  Optoerotin, 60 pulssia/kierros 
Päivitys 1 sekunti (normaali) 
Ylialueenilmaisin Vilkkuvat numerot 

Käyttöjännite 2 AA 1.5V paristoa. Kesto DT-105A noin 65 tuntia; DT-107A noin 40 tuntia 

Käyttölämpötila 0º - 45ºC 
Rakenne Painevalettualumiinikotelo 
Mittalaitteen paino  400 g 
Pakkauksen paino  910 g 
Hyväksynnät CE 

Mitat 
182.5 mm x 60 mm x 46 mm 

Takuu  2 vuotta 
 
Toimituksen sisältö 

2 kartio adapteria, suppilo adapteri, 3½” jatkovarsi, kantolaukku, NIST sertifikaatti, 
pintanopeuspyörä 6”.  
Mallissa –S12 samat kuin yllä, paitsi 6” pintanopeuspyörän tilalla on 12” pyörä  

 
Tilausohjeet 

  
DT-105A LCD Kontakti takometri 6” (Ø 48,5 mm) pyörällä. Sisältää NIST sertifikaatin. 

 
DT-105A-S12 LCD Kontakti takometri 12” (Ø 97,03 mm) pyörällä. Sisältää NIST sertifikaatin. 

DT-107A LED Kontakti takometri 6” (Ø 48,5 mm) pyörällä. Sisältää NIST sertifikaatin. 

 
DT-107A-S12 LED Kontakti takometri 12” (Ø 97,03 mm) pyörällä. Sisältää NIST sertifikaatin. 

 
CONE 1/2 tuuman kartio adapteri 
CONE-3/4 3/4 tuuman kartio adapteri 
CONE-1-1/4 1-1/4 tuuman kartio adapteri 
DT-CARRY100 Kantolaukku 

EXT-SHAFT 3.5 tuuman jatkovarsi 

FPM-12 12 tuuman pintanopeuspyörä 
FPM-6 6 tuuman pintanopeuspyörä 

FPM-6-GV 6 tuuman pintanopeuspyörä syvennyksellä 

FUNNEL 1/2 tuuman suppilo adapteri 

NIST-TACH NIST jäljitettävyys sertifikaatti tiedoilla 
Jatkuu….. 
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Mitat 

 

 
 


