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MT-200 TAKOMETRI  
kontakti/ei-kontakti takometri  
 
Shimpon mikroprosessoritekniikalla varustettu MT-200 kontakti/ ei-
kontakti takometri tarjoaa tarkan kierroslukumittarin, kompaktissa 
taskukokoisessa kotelossa.  
Tässä paristokäyttöisessä takometrissä on samat kestävät, korkealaatuiset 
komponentit jotka ovat tehneet Shimpon takometritekniikasta 
vertailukohteen teollisuudessa.   
MT-200 tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden mitata ja tallentaa 
pyörimisnopeuden, pintanopeuden sekä kokonaispituuden ilman 
kosketusta tai kosketuksella. 
Näiden käyttäjäystävällisien laitteiden ominaisuuksina; muistiin tallennus, 
pikasäätönuppi, pituustoiminto, viimeisen, maksimi- ja minimiarvojen 
nouto, ja jokainen mittalaite toimitetaan suojakotelossa, johon kuuluu 
kartiosovitin, suppilosovitin ja 6" pyörä. Lisäksi jokainen mittalaite toimitetaan N.I.S.T. kalibrointitodistuksella.   

 
 
ü Useat mittaustyypit sekä kosketus että ei-kosketustilassa: kokonaiskierros (rev); 

Kierrokset minuutissa (rpm); Pintanopeus: m / min, y / min, ft / min, in / min; Ja pituus: 
metriä, jaardeja, jalkoja ja tuumaa. 

ü Kosketuksettomat mittaukset enintään 60 cm: n päästä. 
ü Kompakti taskukokoinen muotoilu sopii helposti käteen.  
ü Tallentaa automaattisesti muistiin pienimmän, suurimman ja viimeisen lukeman. Lisäksi 

voidaan tallentaa 10 käyttäjän lukemaa ja saadaan niiden keskiarvo. 
ü Pitkä akun käyttöikä mahdollistaa jatkuvan käytön. 
ü Yksiköiden pikamuunnos. 
ü Alhaisen paristojännitteen ja yli alueen ilmaisin. 
ü NIST-kalibrointitodistus toimitetaan jokaisen mittalaitteen mukana. 

 
 

 
 
 
 
Näyttöalue 

RPM Ei-kontakti: 6.0 - 99,999 RPM kontakti 6.0 - 25,000 RPM 
Kierrokset (yhteensä) Ei-kontakti & kontakti: 1 - 99,999 
Nopeus käyttäen 6” pyörää: metriä/min: 0.1 - 3,809.8; jaardia/min: 1.0 - 4,166.4; tuumaa/min: 36 - 
99,999; jalkaa/min: 3.0 - 12,499 
Pituus käyttäen 6” pyörää: metrit: 0.2 - 99,999; jaardit: 0.2 - 99,999; jalat: 0.5 - 99,999 

Tarkkuus Kierros: 6.0 - 599.9 rpm: ±1 rpm ; 600 - 99,999 rpm: ±0.006% lukemasta ±0.5 numeroa Pintanopeus, 
pituus: ±0.4% lukemasta ±1 numero 

Näyttö 5 numeroinen LCD. Korkeus 12 mm 
Muisti Lukemat tallennetaan muistiin ja säilytetään 5 minuutin ajan (viimeinen, maksimi, minimi ja 10 käyttäjän 

kirjaamaa mittausta keskiarvolla) 
Ilmaisin Laser diodi 
Päivitysaika 1 sekunti (normaali) 
Yli alueen ilmaisin Vilkkuvat numerot 
Virtalähde 3 kpl 1.5V AA paristoa 
Käyttölämpötila 0º - 45 ºC 
Rakenne ABS-hartsikotelo 
Painot Takometri 160 g. Kontaktiadapterilla 210g. Pakkauksen paino 386 g 
Mitat 115.5 x 64 x 31.5 mm. Kokonaispituus kontaktiadapterilla 149 mm 
Takuu  2 vuotta 
Toimitukseen 
sisältyy 

AA paristot (3kpl), kartio sovitin, suppilo adapteri, kosketus adapteri, 6” pintanopeuspyörä, 
heijastavateippi, kantolaukku, NIST-sertifikaatti 

 


