Sistem de aliniere în 3 axe Hamar Laser S-660
Specificații tehnice
Dimensiunea unității laser /
țintă
Material carcasă
Tipul și dimensiunea
detectorului
Protecție împotriva luminii
ambientale
Rezoluția măsurării țintei
Eroarea măsurării țintei
Domeniul senzorului
unghiular
Tipul laserului
Comunicarea între țintă și
analizorul de date
Distanță conexiune wireless
Platformă de afișare
robustă
Senzor de rotație (a 3-a axă)
Protecții la apă și praf
Set de suporți
Domeniul de aplicare
Temperatura de
funcționare/depozitare
Durata de viață a bateriei
țintei
Durata de viață a bateriei
laserului
Durata de viață a bateriei
tabletei
Încărcător de baterii AC
(Laser și țintă)

(107 mm x 84 mm x 49 mm)
Plastic rezistent la impact.
Senzor de poziție pe o axă de 20x1 mm (h) oferă două axe de aliniere
actualizate continuu (1 plan de aliniere).
Da, prin intermediul algoritmului laser intermitent încorporat în toate țintele
Stealth.
Offset: 1,0 micron
Unghiular: 0,025 mm/m
Offset: < 0,75%
Unghiular: < 1,5%
+/- 2° (+/- 3,4 mm/100 mm).
Laser cu raze duale de 650 nm cu reglare orizontală < 0,9 mW.
Wireless Bluetooth® Clasa 2 de 2.4 ghz.
Până la 10 m.
Tabletă industrială cu ecran tactil de 10” (MILSPEC 810G / IP65).
Rezoluția accelerometrului: 0,1°
Precizia: +/- 1°.
Precizia măsurării nu este afectată precizia senzorului de rotație.
IP67 (laser și țintă), IP65 (tabletă).
Acoperă arbori cu diametrul de 25,4 mm până la 152,4 mm.
Vine cu stâlpi de 152,4 mm.
4,5 m între laser și țintă
De la -15° C la 60° C pentru laser și țintă.
De la 0° C la 49° C pentru R-1342CRT.
De la -20° C la 60° C pentru R-1342T-301T.
15 ore de utilizare continuă cu Bluetooth® - 16 ore cu cablu de rezervă. Ținta
poate fi conectată la o sursă de alimentare în timpul utilizării.
Există indicator de stare a bateriei atât pentru ținta T-1290, cât și pentru PC.
150+ ore de utilizare continuă. LED-ul intermitent indică starea bateriei
descărcate.
Până la 5 ore pentru R-1342T3-2A sau 8 ore pentru R-1342T-301T. Utilizare
normală.
De la 110V până la 220V cu adaptoare americane sau europene.

