
 

Datové kabely pro U-WAVE
Standardní příslušenství

Obj. č. Popis
02AZD770 Klip pro upevnění kabele
05CZA619 Šroubovák

Volitelné příslušenství

Obj. č. Popis
06AFM386 USB-ITPAK Verze 2.1, Software vč. HW 

klíče
02NDB003 U-WAVE Event Drive, 64 bitová verze
02AZE200 Držák na U-WAVE-T: Obsahuje 

nosnou základnu, upevňovací podložky, 
šrouby

02AZE990 U-WAVE-T instalační sada pro QMH
63BAA057 U-WAVE T adaptér externího napájení
937179T Nožní spínač

02AZE200
Držák pro U-WAVE-T

pro úchylkoměry, 
posuvná měřítka z 
uhlíkových vláken

02AZE990
Držák pro U-WAVE-T

pro QM-Height

Série 02AZD / 02AZE

• Propojovací kabely používané k připojení měřicích přístrojů k jednotce U-WAVE-T.
• Vhodný kabel, od A do G - 7 druhů, vyberte tak, aby vyhovoval Vašemu měřicímu přístroji.

Kabel bez možnosti připojení nožního spínače Kabel s možnosti připojení nožního spínače
Nožní spínač: obj. č. 937179T (vol. přísl.)

1 Kabely bez možnosti připojení nožního spínače
Obj. č. Model Označení

02AZD790A A
IP U-WAVE rovný propojovací kabel s tlačítkem DATA, např. pro posuvná měřítka s uhlíkových vlá-

ken a ochranou IP66
02AZD790B B IP U-WAVE propojovací kabel v provedení s tlačítkem DATA, např. pro Holtest s ochranou IP65
02AZD790C C U-WAVE kabel, přímé provedení s tlačítkem DATA, např. pro výškoměry a orýsovací přístroje
02AZD790D D U-WAVE signální kabel, ploché provedení, např. pro úchylkoměry ID-H / ID-F
02AZD790E E U-WAVE signální kabel, kulaté provedení, např. pro digitální posuvná měřítka série 209
02AZD790F F U-WAVE signální kabel, přímé provedení, např. pro úchylkoměry ID-C/ID-S
02AZD790G G IP U-WAVE propojovací kabel ID-N/ID-B

2 Kabely s možnosti připojení nožního spínače
Obj. č. Model Označení

02AZE140A A
IP U-WAVE rovný propojovací kabel s tlačítkem DATA/konektorem nožního spínače, např. pro po-

suvná měřítka s uhlíkových vláken a ochranou IP66

02AZE140B B
IP U-WAVE rovný propojovací kabel s tlačítkem DATA/konektorem nožního spínače, např. pro duti-

noměry HOLTEST s ochranou IP65

02AZE140C C
U-WAVE kabel, přímý s tlačítkem DATA a konektorem pro nožní spínač, např. pro výškoměry a 

orýsovací přístroje
02AZE140D D U-WAVE kabel, plochý s konektorem pro nožní spínač, např. pro úchylkoměry IDH/IDF
02AZE140E E U-WAVE kabel, kulatý s konektorem pro nožní spínač, např. pro digitální posuvná měřítka série 209
02AZE140F F U-WAVE kabel, přímý s konektorem pro nožní spínač, např. pro úchylkoměry IDC/IDS
02AZE140G G IP U-WAVE propojovací kabel IDN/IDB s konektorem pro nožní spínač
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7 typů konektoru

Nožní spínač (volitelné)
Obj. č. 937179T

Obr. 1 Standardní provedení 
propojovacího kabelu

Obr. 2 Propojovací kabel 
pro nožní spínač

Konektor připojen 
k U-WAVE-T dvěma 
šrouby

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména 
všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. Doporučené maloobchodní ceny 
naleznete v samostatném ceníku.     
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