
Drsnoměry Surftest SJ-210
 

Série 178 - Přenosné přístroje na měření drsnosti povrchu

SJ-210R - Zatahovací systém jsou přenosné měřicí přístroje pro měření drsnoti povrchu, kte-
rý obsahuje bezpečnostní systém.
• U tohoto modelu se před začátkem měření snímací systém nedotýká obrobku (bezpečnostní po-

zice). Snímací systém se uvede do pohybu až po zahájení měření, posuvová jednotka přejede ve 
směru osy X k povrchu obrobku. Při pojezdu zpět se snímací systém před dosažením výchozí pozi-
ce zvedne od povrchu obrobku. Vhodné pro zamezení poškození snímacího hrotu v aplikacích, 
kde není měřená plocha snadno viditelná.

 
SJ-210S (podrobnější informace najdete dále v této kapitole)
• Model SJ-210S je přenosný měřicí přístroj pro měření drsnosti povrchu s pohybem příčně ke stan-

dardnímu směru měření v ose X. Vyvinutý pro speciální měřicí úkoly, slouží výhradně k měření ve 
směru osy Y, např. dosedacích ploch klikových hřídelů, přírub nebo hlubokých drážek.
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Rozměry
178-029 (vyobrazení s drsnoměrem SJ-210)

Doplňujicí technické parametry

Volitelné příslušenství Další volitelné a standardní 
příslušenství jsou uvedeny na 
následujících stránkách této 
části.

Volitelné příslušenství

Obj. č. Popis
02AZD790D Propojovací kabel D pro U-WAVE-T, 

ploché 10-pinové provedení
06AFM380D Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 

Ploché 10-pinové provedení, 2m
12AAA221 Adaptér k magnet. stojánku, pro 

Surftest SJ-210 / SJ-310
12BAA303 Propojovací kabel pro prodloužení 1 m, 

pro Surftest SJ-210
178-029 Měřicí stojan

(12AAA221 je nutné pro SJ-210/310), 
pro Surftest SJ-210 / SJ-310*

178-033 Měřicí přípravek pro válcové obrobky, 
pro Surftest SJ-210 / SJ-310

178-034 Měřicí přípravek jako univerzální držák
178-035 Měřicí přípravek pro měření vnitřních 

průměrů
178-230-2 Standardní posuvová jednotka 17,5 

mm, pro SJ-210/SJ-310
178-233-2 S-model posuvové jednotky 5,6 mm, 

pro SJ-210/SJ-310
178-235 R-model posuvové jednotky 17,5 mm, 

pro SJ-210/SJ-310
936937 Digimatic kabel, ploché provedení, 10-

pinů, 1m
965014 Digimatic kabel, ploché provedení, 10 

pinů, 2m
* 12AAA221 je nutný pro SJ-210/SJ-310

Klávesnice s otevřeným ochranným krytem

Panel na zadní straně přístroje

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.     

476 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.     

 


