
ABSOLUTE DIGIMATIC Digitální úchylkoměry ID-C
 

Série 543

Jedná se o multifunkční úchylkoměr, který se vyznačuje spolehlivostí a snadnou ob-
sluhou.
ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměry ID-C nabízí následující výhody:
• Snímač ABSOLUTE zaručuje, že nemusíte nastavovat počátek po každém zapnutí

přístroje, čímž si ušetříte čas a námahu.
• Vyhodnocení OK/n.OK je prováděno nastavením horních a dolních tolerancí.
• Může být proveden jednoduchý výpočet uživatelem definovaným faktorem

použitím vzorce Ax ('x' je posuv vřetene).
• Číslice velké 11 mm zaručují dobré odečítání.
• Displej je otočný o 330°.
• Funkce uzamčení displeje, jej chrání před neoprávněným použitím.

Modely s rozsahem měření

12,7 mm

Modely s rozsahem měření 25,4 mm

Modely s rozsahem měření 50,8 mm
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Funkce Série 543

DATA/HOLD
Výstup dat
ZAP/VYP
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
PRESET (předvolba)
Přepínatelné rozlišení
Vyhodnocení OK/±n.OK 
Výpočtové funkce (se vzorcem)
Přepínání směru čítání

Technické parametry

Displej LCD, výška číslic 11 mm, 
otočný 330°

Alarm Slabé baterie, chyby 
složení počítané hodnoty, 
překročení rychlosti, 
chyby nastavení tolerance

Upínací
stopka ø

8 mm

Měřicí dotek Kulička z tvrdokovu, závit
M 2,5 x 0,45 mm

Životnost baterie cca 7.000 hod
Napájení 1 baterie SR44

Volitelné příslušenství

Obj. č. Popis

905338 Digimatic kabel, ploché přímé 
provedení, 1m

905409 Digimatic kabel, ploché přímé 
provedení, 2m

06AFM380F Kabel USB Input Tool (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, ploché přímé provedení

02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, 
Bezdrátový vysílač

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790F Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, 

ploché přímé provedení
21JZA295 Drátová spoušť, pro úchylkoměr, 

L=500mm
21JZA301 Drátová spoušť s Auto-Stopem, pro 

úchylkoměry, L=300mm
21EZA198 Zdvihací páčka vřetene, pro rozsah 

měření 12,7mm
21EZA105 Zdvihací tlačítko vřetene, pro rozsah 

měření 12,5mm, metrické
21EZA197 Zdvihací tlačítko vřetene, pro rozsah 

měření 25,4mm
21EZA200 Zdvihací tlačítko vřetene, pro rozsah 

měření 50,8mm
137693 Zdvihací páčka vřetene, pro píst

02ACA571 Pružina vřetene, pro rozsah měření 
25,4mm

02ACA773 Pružina vřetene, pro rozsah měření 
50mm

02AZF670 Montážní držák U-WAVE vysílače, pro 
digi. úchylkoměry ID-C a ID-S

02ACA571/02ACA773: Nutné při orientaci úchylkoměru vzhůru nohama.
21EZA105: Nelze použít u modelů s malou měřicí silou.
540774: Pohybový rozsah měření max. 28 mm.

Spotřební materiál

Obj. č. Popis

938882 Baterie SR44 1,5V
901312 Standardní měřicí dotek, délka 7,3mm, 

tvrdokov, metrický

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. 
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky 

234 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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