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 DT-200LR sarjan takometrit 
 
Shimpon DT-200LR sarjan kosketus/ei-kosketus lasertakometrit. 
Laser mahdollistaa tarkat RPM mittaukset jopa 6 metrin etäisyydeltä. 
Digitaalisiin DT-200LR takometreihin on sisälletty laser teknologiaa, silti 
säilytetty Shimpon tunnusmerkki kestävästä rakenteesta ja luotettavista 
laatukomponenteista.  
Nämä takometrit tarjoavat monipuolisuutta, koska voivat toimia 
kosketus/ei-kosketus sovelluksissa.  
Kentällä vaihdettavissa oleva kosketus-adapteri lineaariseen 
nopeusmittaukseen, mahdollistaa sekä ei-kontakti ja kontakti mittaukset 
kätevästi.  
 
DT-200LR takometrit ovat luotettavia, kestäviä ja varustettu tarkalla 
lasertekniikalla ja käyttäjäystävällisellä toiminnolla, tehden niistä 
vertailukohteen teollisuudessa.  
 
Takometrissä DT-200LR-S12 on vastaavat toiminnot kuin DT-200LR:ssä, 
mutta 6” pintanopeuspyörän sijaan toimitetaan 12” pinta-nopeuspyörällä. Suurempi pyörä pyörii hitaammin kuin 
tavallinen 6" pyörä, joka mahdollistaa luotettavan ja turvallisen mittauksen suurista nopeuksista.  
 
Kaikki 200LR sarjan takometrit toimitetaan N.I.S.T. todistuksella.  
 

Ominaisuudet 
 

· Erinomainen tarkkuus mahdollistaa käytön myös vaativissa sovelluksissa 
· Pitkälle kehitetty lasersäteen tunnistus 6 metriin, takaa käyttäjän turvallisuuden testauksen aikana 
· Erityisen lujatekoinen painevalualumiinikotelo, mahdollistaa käytön kovimmissakin olosuhteissa 
· Laaja valikoima mittausyksiköitä sekä hetkellinen nopeus kuin myös summattu pituus, täyttää käyttäjien 

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

maksimi & minimi arvon. 
· Pitkäkestoinen paristo (25-40 tuntia, jatkuvassa käytössä) eliminoi huolen laitteen sammumisesta testauksen 

aikana 
· Kompakti, ergonominen muotoilu mahdollistaa helpon 

otteen  
· Kolmijalka kiinnitys mahdollisuus laitteen takaosassa 

olevaan sisäkierreliitäntään  
· Saatavilla LCD- tai punaisella LED-näytöllä 
· CE-merkki yhdessä ilmaisen N.I.S.T. todistuksen kanssa 

antaa mielenrauhan laitteen laadusta 
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TEKNISET TIEDOT 
Mittausalue Kosketukseton: - 6 - 99,999 rpm 

Kontakti: - 0.8 - 25,000 rpm 
 
Tarkkuus 

±1 rpm: 6 -8,300 rpm; ±2 rpm: 8,300 - 25,000 rpm; ±0.006% lukemasta ±1 
numero (±6 rpm max.) 25,000 - 99,999 
  

Näyttö 
DT-205RL: 5 numeroinen 12 mm korkea LCD 
DT-207LR: 5 numeroinen 10  mm korkea LED 

 
Mittausyksiköt 

rpm (kosketuksessa sovittimen mukana) YPM, mPM, FPM, IPM ja 
Pituus: YRD, m, FT ja IN; Käytä pyörää 200LR: n adapterilla 

Mittaus etäisyys maksimi 4.2 m 
 
Muisti 

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

Ilmaisin  Laserdiodi Class II / kontakti 
Päivitys 1 sekunti (normaali) 
Ylialueenilmaisin Vilkkuvat numerot 
Käyttöjännite 2 AA 1.5V paristoa. Kesto DT-205LR n. 40 tuntia; DT-207LR n. 25 tuntia 
Käyttölämpötila 0º - 45ºC 
Rakenne Painevalettualumiinikotelo 
Mittalaitteen paino  365 g 
Hyväksynnät CE 
Mitat 167.5 mm x 60 mm x 46 mm. Kontaktiadapterilla 209 mm 
Takuu  2 vuotta 
 
Toimituksen sisältö 

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

 
TILAUSOHJEET 

DT-205LR LCD Kontakti takometri 6” pyörällä. Sisältää NIST sertifikaatin. 

DT-205LR-S12 LCD Kontakti takometri 12” pyörällä. Sisältää NIST sertifikaatin. 

DT-207LR LED Kontakti takometri 6” pyörällä. Sisältää NIST sertifikaatin. 

DT-207LR-S12 LED Kontakti takometri 12” 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-ADP-200LR Kontaktiadapteri DT-200LR: lle 
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 
TAB Arkki jossa 25 kpl 1.26 cm heijastavia neliötä 
TAPE Heijastavaa nauhaa 2.5 cm x 19.6 cm 
NIST-TACH NIST jäljitettävyys sertifikaatti tiedoilla 

 


