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Czujniki zegarowe (odczyt 0,1 mm)
ß
Wykonanie
- Dokładność zgodnie z normą zakładową
- Obudowa metalowa, niklowana
- Skale kreskowe z radełkowym pierścieniem

zewnętrznym z możliwością obrotu o 360° 
w stosunku do położenia zerowego

- 2 regulowane wskaźniki tolerancji
- Trzpień chwytowy Ø 8 mm h 6 hartowany 

i szlifowany
- Wymienne wkłady miernicze
- Wymiary zgodnie z normą DIN EN ISO 463, 

wydanie czerwiec 2006

Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114.

33001 101 
Czujnik zegarowy mały

33001 102
Czujnik zegarowy normalny

33001 103
Czujnik zegarowy normalny
- Dodatkowo z liniową, 

bezwzględną podziałką mm.

33001 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
           Odczyt            Ø obudowy     Zakres pomiaru       1 obrót wskazówki         Podziałka tarczy zegara                                                                                   33001            …
                 mm                         mm                         mm                                mm                                                                                                                                                              
                   0,1                               40                               10                                       10                                              0 - 10                                                                                                                    101
                   0,1                               58                               10                                       10                                              0 - 10                                                                                                                    102
                   0,1                               58                               30                                       10                                              0 - 10                                                                                                                    103

33001 102 33001 103

Czujniki zegarowe małe (odczyt 0,01 mm)
ß
Wykonanie
- Skale kreskowe z radełkowym pierścieniem

zewnętrznym z możliwością obrotu o 360°
w stosunku do położenia zerowego

- 2 regulowane wskaźniki tolerancji
- Tarcza zegara z liczbami czarnymi w kierunku do

przodu i czerwonymi - do tyłu
- 2 wskazówki (mała wskazówka do wartości

bezwzględnych w mm) 
- Trzpień chwytowy Ø 8 mm h 6 hartowany 

i szlifowany
- Wymienne wkłady miernicze
- Wymiary zgodnie z normą DIN EN ISO 463, 

wydanie czerwiec 2006

Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114.

33003
- Dokładność zgodnie z normą DIN 878, wydanie

czerwiec 2006
- Obudowa metalowa, niklowana
- Trzpienie pomiarowe docierane i ze stali 

nierdzewnej

33004
- Dokładność zgodnie z normą DIN 878, 

wydanie czerwiec 2006
- Obudowa z mosiądzu, niklowanego matowo
- Trzpienie pomiarowe i trzpień chwytowy ze stali

nierdzewnej

33005
- Dokładność zgodnie z normą DIN 878, wydanie

czerwiec 2006

- Ochrona przeciwwstrząsowa, przekładania
pomiarowa zabezpieczona przed mocnymi
uderzeniami, dokładność wskazań pozostaje
zachowana praktycznie bez ograniczeń

- Obudowa z mosiądzu
- Trzpienie pomiarowe i trzpień chwytowy 

ze stali nierdzewnej

33006
- Dokładność zgodnie z normą DIN 878, wydanie

czerwiec 2006
- Tylna ścianka wykonana jako magnetyczna
- okrągły magnes (siła przyczepności 220 N) bez

negatywnego wpływu na mechanizm oraz na
dokładność

- Można używać bez uchwytu i statywu
- Obudowa metalowa, niklowana

33007
- Dokładność zgodnie z normą zakładową
- Wodo- i olejoszczelny, zgodnie z IP 67
- Przekładania pomiarowa 

zabezpieczona przed płynami, 
zanieczyszczeniami i mocnymi 
uderzeniami, dokładność 
wskazań pozostaje 
zachowana praktycznie bez 
ograniczeń

- Obudowa metalowa, niklowana

33005

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  Odczyt   Ø obudowy   Zakres pomiaru  1 obrót wskazówki   Podziałka tarczy zegara      33003            …      33004            …        33005            …      33006            …      33007            …
       mm                mm                        mm                         mm                                                                                                                                                                                           
     0,01                 32                          3                           0,5                               0 - 50                              101                                                                                                                                                   
     0,01                 40                          5                           0,5                               0 - 50                                                                  101                                101                                                                         
      0,01                 40                          3                           0,5                               0 - 50                                                                                                                                            101                                    
      0,01                 44                          3                           0,5                               0 - 50                                                                                                                                                                                101

33003

33006

33004

33007

33001

33003 - 33007

 IP
67
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  Odczyt   Ø obudowy    Zakres pomiaru                  1 obrót          Podziałka      33009            …      33010            …      33011            …      33015            …      33017            …
       mm                mm                        mm  wskazówki mm   tarczy zegara                                                                                                                                                     
       0,01                 58,0                              10                                1                  0 - 100                              101                              101                              101                              101                                    
        0,01                 61,5                              10                                1                  0 - 100                                                                                                                                                                              101

Czujniki zegarowe (Odczyt 0,01 mm)
ß
Wykonanie
- Skale kreskowe z radełkowym pierścieniem

zewnętrznym z możliwością obrotu o 360° 
w stosunku do położenia zerowego

- 2 regulowane wskaźniki tolerancji
- 2 wskazówki (mała wskazówka do wartości

bezwzględnych w mm) 
- Trzpień chwytowy Ø 8 mm h 6 hartowany 

i szlifowany
- Wymienne wkłady miernicze
- Wymiary zgodnie z normą DIN EN ISO 463, 

wydanie czerwiec 2006

Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114.

33009
- Dokładność zgodnie z normą DIN 878, 

wydanie czerwiec 2006
- Stabilna obudowa metalowa
- Trzpień chwytowy ze stali 

nierdzewnej

33010
- Dokładność zgodnie 

z normą DIN 878, 
wydanie czerwiec 2006

- Obudowa metalowa, niklowana
- Trzpień chwytowy i docierane 

trzpienie pomiarowe ze stali 
nierdzewnej

- Tarcza zegara z liczbami czarnymi w kierunku do
przodu i czerwonymi - do tyłu

33011
- Dokładność zgodnie z normą DIN 878, wydanie

czerwiec 2006
- Ochrona przeciwwstrząsowa, przekładania

pomiarowa zabezpieczona przed mocnymi
uderzeniami, dokładność wskazań pozostaje
zachowana praktycznie bez ograniczeń

- Obudowa metalowa, niklowana
- Trzpień chwytowy i docierane trzpienie pomiarowe

ze stali nierdzewnej
- Tarcza zegara z liczbami czarnymi w kierunku do

przodu i czerwonymi - do tyłu

33015
- Dokładność zgodnie z normą DIN 878, wydanie

czerwiec 2006

- Ochrona przed wodą
- Odczyt bezcieniowy 
- Obracająca się o 360° szybka czołowa z przeźro-

czystego i odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego z zerowaniem wskazówki

- Tarcza zegara z liczbami czarnymi w kierunku do
przodu i czerwonymi - do tyłu

33017
- Dokładność zgodnie z normą DIN 878
- Wodo- i olejoszczelny IP 67
- Ochrona przeciwwstrząsowa
- Przekładania pomiarowa zabezpieczona przed

płynami, zanieczyszczeniami i mocnymi uderzenia-
mi, dokładność wskazań pozostaje zachowana
praktycznie bez ograniczeń

- Obudowa metalowa, niklowana
- Tarcza zegara z liczbami czarnymi w kierunku do

przodu i czerwonymi - do tyłu

33010 33011 3301733009 33015

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Odczyt      Ø obudowy    Zakres pomiaru     1 obrót wskazówki        Podziałka tarczy zegara    Ochrona przeciwwstrząsowa                                              33024            …
            mm                   mm                        mm                              mm                                                                                                                                                                            
             0,01                        40                                5                                    0,5                                            0 - 50                                                          x                                                                           097
             0,01                        58                              10                                    1,0                                         0 - 100                                                          x                                                                           098
             0,01                        40                              10                                    1,0                                         0 - 100                                                           -                                                                           099
             0,01                        58                              10                                    1,0                                         0 - 100                                                          x                                                                           100
             0,01                        58                             25                                    1,0                                         0 - 100                                                          x                                                                           101

Czujniki zegarowe (Odczyt 0,01 mm)

0
Wykonanie
- Praktyczna, duża tulejka trzpienia z dodatkową

funkcją zabezpieczenia przeciwpyłowego
- Wkład mierniczy z ceramiką (najmniejsze zużycie,

nie przewodzący elektrycznie)
- Kolorowe wskaźniki tolerancji dla optymalnej

identyfikacji
- Dokładność zgodnie z normą zakładową
- Wymiary zgodnie z normą DIN EN ISO 463, 

wydanie czerwiec 2006

Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114.

33024 099-101
Wykonanie
Z koncentryczną podziałką mm dla dużego 
i wyraźnego wskazania.

33024 101
Wykonanie
Również kompaktowa obudowa jak 
w czujniku zegarowym 10 mm.

33024 10133024 097 33024 098 33024 10033024 099

33009 - 33017

33024

Czujniki zegarowe

 IP
67
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                Odczyt                    Ø obudowy             Zakres pomiaru        1 obrót wskazówki      Podziałka tarczy zegara      Trzpień chwytowy                           33025            …
                      mm                                 mm                                 mm                                mm                                                                           mm                                                     
                     0,01                                     58,0                                        30                                           1                                        0 - 100                                8 h 6                                                     101
                     0,01                                     58,0                                        50                                           1                                        0 - 100                                8 h 6                                                     102
                     0,01                                     58,0                                        80                                           1                                        0 - 100                                8 h 6                                                     103
                     0,01                                     58,0                                      100                                           1                                        0 - 100                              10 h 6                                                     104
                     0,01                                     61,5                                        30                                           1                                        0 - 100                                8 h 6                                       #            105

Czujniki zegarowe - wersje specjalne- (Odczyt 0,01 mm)
ß
Wykonanie
Skale kreskowe z radełkowym pierścieniem
zewnętrznym z możliwością obrotu o 360° 
w stosunku do położenia zerowego (nr kat. 33035
tylko o 36°), 2 regulowane wskaźniki tolerancji,
trzpień chwytowy Ø 8 mm h 6 hartowany i szlifowa-
ny, wkłady miernicze wymienne. Wymiary zgodnie 
z DIN EN ISO 463, wersja czerwiec 2006.

Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114.

33035
Czujniki zegarowe bezpieczeństwa
Wykonanie
Dokładność zgodnie z DIN 878, wersja czerwiec
2006. Z dużym wolnym skokiem i oraz zabez-
pieczeniem przed uderzeniami. W celu uni-
knięcia błędnych odczytów zakres wskazań
ograniczony do mniej niż 1 obrotu wskazówki.
Obudowa metalowa niklowana, trzpień chwytowy
oraz trzpień pomiarowy ze stali nierdzewnej. 
Z tulejką trzpienia z metalu. 
Zastosowanie
Wolny skok ułatwia wkładanie badanego przedmiotu
do urządzenia mierniczego, ponieważ trzpień
pomiarowy może być używany z dużym przekrocze-
niem zakresu pomiaru.

33040
Czujniki zegarowe duże
Wykonanie
Dokładność zgodnie z DIN 878, wersja czerwiec
2006 (z wyjątkiem zakresu obszaru nieczułości
mierzonej wartości), obudowa mosiężna, matowa,

chromowana, 2 wskazówki (mała wskazówka w celu
bardziej czytelnego odczytu wartości w mm), trzpień
chwytowy oraz trzpień pomiarowy docierane, 
z nierdzewnej hartowanej stali.

33050
Wykonanie
Dokładność zgodnie z normą fabryczną, z czujni-
kiem wstecznym, metalowa obudowa niklowana,
tarcza z czarnymi biegnącymi do przodu i czerwony-
mi biegnącymi do tyłu cyframi, 2 wskazówki (mała
wskazówka do wartości bezwzględnych w mm),
uchwyt przy trzpieniu chwytowym lub na obtoczo-
nym końcu Ø 28 mm h 6.
Zastosowanie
Szczególni przydatne w połączeniu ze sprawdziana-
mi lub do wmontowania w urządzeniach, narzę-
dziach i maszynach, gdy wymagana jest możliwość
odczytu od góry.

33055
Czujnik zegarowy z magnesem
Wykonanie
Dokładność zgodnie z DIN 878, wersja czerwiec
2006. Tylna ścianka wykonana jako ścianka
magnetyczna, okrągły magnes (siła przyczep-
ności 220 N) bez negatywnego wpływu na
mechanizm oraz na dokładność, można stoso-
wać bez uchwytu i statywu. Metalowa obudowa
niklowana, tarcza z czarnymi biegnącymi do przodu
i czerwonymi biegnącymi do tyłu cyframi, 2 wska-
zówki (mała wskazówka do wartości bezwzględnych
w mm).

3304033035

33050 33055

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Odczyt    Ø obudowy   Zakres pomiaru    1 obrót wskazówki  Podziałka tarczy zegara   Wolny skok         33035            …      33040            …      33050            …      33055            …
        mm                 mm                        mm                            mm                                                           mm                                                                                                                                   
       0,01                   40                         0,4                              0,5                         20 - 0 - 20                 4,5                   #            101                                                                                                             
       0,01                   58                         0,8                              1,0                         40 - 0 - 40                 9,0                                 102                                                                                                             
       0,01                   80                      10,0                              1,0                               0 - 100                       -                                                                      101                                                                         
       0,01                100                      10,0                              1,0                               0 - 100                       -                                                        #            102                                                                         
       0,01                   40                         5,0                              0,5                                 0 - 50                       -                                                                                                          101                                    
       0,01                   58                      10,0                              1,0                               0 - 100                       -                                                                                                                                              102

33025 101 33025 105

Czujniki zegarowe – z dużymi zakresami pomiaru – (odczyt 0,01 mm)
ß
Wykonanie
- Z dużym zakresie pomiaru
- Dokładność zgodnie z normą zakładową
- Obudowa metalowa, niklowana
- Skale kreskowe z radełkowym pierścieniem

zewnętrznym z możliwością obrotu o 360° 
w stosunku do położenia zerowego

- 2 regulowane wskaźniki tolerancji
- 2 wskazówki (mała wskazówka do wartości

bezwzględnych w mm) 
- Ważne punkty mechanizmu mierniczego

osadzone w kamieniach łożyskowych z szafiru,
rubinu lub ceramiki

- Hartowany i szlifowany trzpień chwytowy i trzpienie
pomiarowe ze stali nierdzewnej, wymienne wkłady
miernicze

Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114.

33025 104
Zastosowanie
Czujnik zegarowy z zakresem pomiaru 100 mm
skonstruowany został dla stosowania w pozycji
pionowej.W przypadku stosowania w innych
pozycjach ze względu na dużą wagę trzpienia
pomiarowego należy zwiększyć 
siłę pomiaru.Prosimy o osobno zamawiać.

33025 105
Wykonanie
Dodatkowo odporne na wodę i oleje, z zabez-
pieczeniem przed uderzeniem. Mechanizm
mierniczy zabezpieczony przed cieczami, zanie-
czyszczeniami i silnymi uderzeniami.

33025

33035 - 33055
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Precyzyjne czujniki zegarowe (Odczyt 0,001 mm)
ß
Wykonanie
Skale kreskowe z radełkowym pierścieniem
zewnętrznym z możliwością obrotu o 360° 
w stosunku do położenia zerowego, 2 regulowane
wskaźniki tolerancji, 2 wskazówki (mała wskazówka
do wartości bezwzględnych w mm) trzpień chwyto-
wy Ø 8 mm h 6 hartowany i szlifowany, wymienne
wkłady miernicze.

Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114.

33060
Wykonanie
Dokładność zgodnie z normą zakładową, zasada
konstrukcji mechanizmu pomiarowego podobna
jak w czujnikach precyzyjnych, droga trzpienia
pomiarowego zwiększana jest za pomocą dźwigni 
i przenoszona na wskazówkę, ze względu na swój
wybieg mechanizm zegarowy daje skuteczną

ochronę przeciwwstrząsową. Obudowa metalowa
niklowana, tarcza z czarnymi cyframi biegnącymi do
przodu i czerwonymi biegnącymi do tyłu, z tulejką.

33064
Wykonanie
Dokładność zgodnie z normą fabryczną, ważne
punkty mechanizmu mierniczego osadzone w
kamieniach łożyskowych z szafiru, rubinu lub
ceramiki. Obudowa metalowa niklowana, tarcza 
z czarnymi cyframi biegnącymi do przodu i czerwo-
nymi biegnącymi do tyłu, z tulejką z metalu.

3306433060

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                           Odczyt      Ø obudowy       Zakres pomiaru          1 obrót wskazówki           Podziałka tarczy zegara                              33060            …         33064            …
                                 mm                   mm                           mm                                  mm                                                                                                                                              
                              0,001                        58                                   1                                         0,1                                             0 - 100                                                         101                                        
                              0,001                        40                                   1                                         0,1                                             0 - 100                                                         102                                        
                              0,001                        58                                   2                                         0,2                            0 - 100 / 0 - 100                                                                                                101
                              0,001                        58                                   5                                         0,2                            0 - 100 / 0 - 100                                                                                                102

Dźwignie podnoszące, podnośniki drutowe i zapasowe szkiełka
33068
Dźwignie zapasowe
Do podnoszenia trzpienia pomiarowego.
Zastosowanie
Do czujników zegarowych nr kat. 33001 - 33064.

33069
Podnośnik drutowy
Wykonanie
Długość 10 mm, długość całkowita z przyciskiem 
160 mm.
Zastosowanie
Do podnoszenia trzpienia pomiarowego.
Do czujników precyzyjnych nr kat. 33074.

33070
Czujniki zegarowe - szkła zapasowe
Zastosowanie
Do czujników zegarowych nr kat. 33001 - 33064.

33068

                                                                                                                                                                                        
             Dla Ø obudowy                                       33068            …              33069            …              33070            …
                                 mm                                                                                                                                                 
                                      -                                                      #            101                         #            101                                             
                              57/58                                                                                                                                                              103

33070

33069

33060 - 33064

33068 - 33070

Czujniki zegarowe │ Czujniki precyzyjne
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Czujniki precyzyjne
Wykonanie
- Ochrona przeciwwstrząsowa za pomocą

mechanicznego wysprzęglenia mechanizmu
pomiarowego

- Kompaktowe wymiary konstrukcyjne, tylko 18,6
mm wys.

- 7 kamienie łożyskowe dla najwyższej dokładności
- Prowadnica kulkowa trzpienia pomiarowego 

z mieszkiem do ochrony przed olejem i innymi
zanieczyszczeniami

- Trzpień chwytowy Ø 8 mm (h6)

- Regulowane wskaźniki tolerancji
- Śruba dokładnej regulacji dostępna od góry,

możliwość regulacji
Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114.
33071 101
Mytast
Dokładność zgodnie z normą DIN 879-1
33071 102
Centitast
Dokładność zgodnie z normą zakładową

33071 101 33071 102

Czujniki precyzyjne

0
Wykonanie
- Mechanizm pomiarowy z łożyskami rubinowymi
- Precyzyjnie prowadzony trzpień pomiarowy
- Szczególnie trwały i o niskiej zużywalności
- Z dokładną regulacją wskazówki (osłona zabezpie-

cza przed przypadkowym przestawieniem)
- Odczyt bezcieniowy 
- Łatwe do rozpoznania, czerwone znaczniki

tolerancji
- Ochrona przeciwwstrząsowa, wolny skok

- Z otworem gwintowanym dla podnośnika 
drutowego

- W etui 

Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114.
Podnośnik drutowy patrz nr kat. 33069 101.

33074 102+104
Wykonanie
- Stopień ochrony IP 53

33074

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zakres pomiaru   Wartość podziałki     Cyfry podziałki     Wolny skok      Granica błędu      Granica powtarzalności     Histereza    Stopień ochrony   Trzpień chwytowy       33074            …
                  mm                           mm                                                 mm                        mm                                        mm               mm                                                      Ø mm                                  
                     0,1                        0,001            50 - 0 - 50                       3                  0,0012                                 0,0005        0,0005                        brak                                8                              101
                     0,1                        0,001            50 - 0 - 50                       3                  0,0012                                 0,0005        0,0005                       IP 53                                8                              102
                     0,5                          0,01            25 - 0 - 25                   2,5                    0,012                                    0,003           0,003                        brak                                8              #            103
                     0,5                          0,01            25 - 0 - 25                   2,5                    0,012                                    0,003           0,003                       IP 53                                8                             104

Cyfrowe małe czujniki zegarowe

0
Wykonanie 
- Uszczelnione zgodnie ze stopniem ochrony IP 65

przed pyłem, cząsteczkami metali, wnikaniem
wody i oleju.

- Obudowa z tworzywa sztucznego ABS Ø 44 mm
- Mocowanie trapezowe, 

mocowanie trzpienia 8 mm (h6) 
- Indukcyjny system pomiarowy
- Z wyjściem danych RS 232/USB, 

połączonym z zewnętrznym zasilaniem
- Przełączanie mm/inch

- Zerowanie w dowolnym miejscu (RESET)
- Auto-Off
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD 

(cyfry wysokości 6 mm)
- Dostawa wraz z baterią 3 V, typ CR 2032, w etui

Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114. 
Wyposażenie mocujące do uchwytu w formie
jaskółczego ogona patrz nr kat. 33255. 
Kabel połączeniowy patrz nr kat. 35200. 
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 102.

33077 201

Do wyboru wskaźnik ze skalą/cy-
frami (tylko dla nr kat. 33077 202)

                                                                                                                                                                                        
 Zakres pomiaru   Rozdzielczość    Powtarzalność   Granica błędu      Siła pomiaru                    33077            …
                      mm                     mm                      mm                     mm                         N                                            
                        12,5                      0,01                     0,005                      0,02                0,5 - 0,9                                              200
                        12,5                    0,001                     0,002                    0,005                0,5 - 0,9                                              201
                          5,0                    0,001                     0,002                    0,004             0,6 - 0,65                                              202

 IP
65 Typ ITyp HTyp G

                                                                                                                                                                                        
   Typ              Odczyt    Zakres pomiaru   Wolny skok    Dokładność wskazania  Siła pomiaru    33071            …
                            mm                        mm                mm                                    mm                     N                              
   Mytast            0,001                             0,1                   3,0                                      0,001                         1                            101
   Centitast          0,01                            0,5                   2,5                                      0,005                         1              #            102

    Dane techniczne:                                                          33077 200            33077 201            33077 202
    Przełączanie mm/inch:                                                                   x                           x                           x
    Zerowanie w dowolnym miejscu (RESET):                                     x                           x                           x
    Przełączanie odczytu (0,001/0,01 mm):                                         –                           x                           x
    Funkcja Preset:                                                                               x                           x                           –
    Funkcja HOLD:                                                                               x                           x                           –
    ABS (pomiar porównawczy):                                                          x                           x                           –
    Rodzaj pomiaru: MIN / MAX / MAX-MIN:                                       –                           –                           x
    Auto-Off:                                                                                         x                           x                           x
    Wyjście danych RS 232/USB:                                                        x                           x                           x

33071

33074

33077
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   Zakres pomiaru    Rozdzielczość       Granica błędu       Siła pomiaru       multiCOM                                                                                                                  33085            …
                       mm                      mm                         mm                          N                                                                                                                                                                    
                          12,5                        0,01                            0,02                     0,5 - 1                         x                                                                                                                                                        201
                          12,5                      0,001                         0,005                     0,5 - 1                         x                                                                                                                                                        202

Cyfrowe czujniki zegarowe

0
Wykonanie 
- Pojemnościowy system pomiaru
- KEEPTRONIC (blokowanie ustawionej wartości

referencyjnej)
- Kontrastowy wyświetlacz LCD, wysokość 12 mm
- Wyjście danych multiCOM (do wyboru RS 232,

USB lub Digimatic)
- Prędkość posuwu 1,5 m/s
- Temperatura robocza 10-40°C
- Stopień ochrony IP52 zgodnie z IEC 60529
- Dostawa wraz z baterią 3 V (typ CR 2032) 

i instrukcją obsługi

Funkcje:
- ON/OFF
- RESET (zerowanie wskazania)
- Przełączanie mm/inch
- Zmiana kierunku naliczania
- PRESET (wstępne ustawienie wymiaru)
- DATA (w połączeniu z przewodem transmisji

danych)
- Funkcja LOCK: przyciski zostają zablokowane
- Auto-OFF (wybór)

Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114. 
Kabel połączeniowy patrz nr kat. 35200. 
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 102. 

33085

IP
52 Typ M Typ N Typ O

Cyfrowe czujniki zegarowe

0
Wykonanie
- Obudowa z aluminium
- Przednia płytka z poliamidu, obracana o 270°
- Indukcyjny system pomiarowy
- Wyjście danych Proximity, RS/USB
- Wyświetlacz LCD, cyfry wysokości 11 mm
- Stopień ochrony IP 51
- Powtarzalność 0,002 mm (+/- 2s) 

(dla nr kat. 33082 301-304)
- Wrzeciono pomiarowe z nierdzewnej stali, harto-

wane i szlifowane
- Dostawa wraz z baterią 3 V (typ CR 2032)
- Czujniki zegarowe z rozdzielczością 0,001 mm ze 

świadectwem wzorcowania

Funkcje:
- ABS/Set (zmiana pomiędzy pomiarem bezwzględ-

nym i porównawczym)
- Przełączanie kierunku zliczania
- Pamięć Min/Max/Delta
- Wybór granic tolerancji, kolorowe wskazywanie

przekroczenia granic tolerancji, odczyt wskazywa-
nej wartości oraz wczytywanie wartości zadanych 
i tolerancji

- Zerowanie
- Przełączanie mm/inch
- Zablokowanie wartości (HOLD)
- Transmisja danych
- Ref I/Ref II
- Wartość zadana (Preset)

Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114.
Kabel połączeniowy patrz nr kat. 35200. 
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 102.
Dźwignie podnoszące dostępne są na zamówienie.

33082

Zakres pomiaru 12,5 i 25 mm Zakres pomiaru 50 i 100 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Zakres pomiaru       Rozdzielczość   Granica pomiaru                     A                     B                     C          Siła pomiaru                Proximity                           33082            …
                         mm                         mm                         mm                  mm                  mm                  mm                             N                                                                                     
                            12,5                            0,01        0,01 +/- 1 cyfra                   56,6                   66,1                   36,6                   0,65 - 0,9                                  x                                                     297
                            25,0                            0,01        0,01 +/- 1 cyfra                   69,3                   79,0                   49,4                 0,65 - 1,15                                  x                                                     298
                            50,0                            0,01        0,02 +/- 1 cyfra                 121,0                142,0                   88,0                     1,0 - 2,6                                  x                                       #           299
                          100,0                            0,01        0,02 +/- 1 cyfra                172,0                244,0                139,0                     1,8 - 3,0                                  x                                                     300
                            12,5                         0,001                         0,003                   56,6                   66,1                   36,6                   0,65 - 0,9                                  x                                                     301
                            25,0                         0,001                         0,004                   69,3                   79,0                   49,4                 0,65 - 1,15                                  x                                                     302
                            50,0                         0,001                         0,005                 121,0                142,0                   88,0                     1,0 - 2,6                                  x                                       #           303
                          100,0                         0,001                         0,006                172,0                244,0                139,0                     1,8 - 3,0                                  x                                                     304

A
B

C

A

C

B

Ø4
Ø5 (150mm)

Ø12

19
2

8h6

19

MODE MINMAX PRESET TO LINPUT

OK

IN
mm

f (x)
H

B

2 x1
Maßeinheit 

mm/inch

Zeichen +/-

Batterie 
schwach

Anzeige des 
Menüs Mode

PRESET
Modus

MIN/MAX/DELTA 
Modus

Toleranz
Modus

Anzeige von
0.00005”

Einfrieren des 
Messwerts

Tastatursperre

Referenz 
aktiv

Toleranz-
anzeiger

Multiplikations-
faktor

Datenversand

33085 

IP
51 Typ J Typ K Typ L

Cyfrowe czujniki zegarowe 

33082

33_HHW_Katalog_2015_PL  09.09.15  08:59  Seite 33.6



Te
ch

ni
ka

 p
om

iar
ow

a/
ko

nt
ro

ln
a

33.7# = częściowo z zapasów
magazynowych

www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63a

= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania. 
Ilość zamawiana w sztukach.PL/OP

System KEEPTRONIC

                                                                                                                                                                                        
                        Typ       Zakres pomiaru       Rozdzielczość          Granica błędu                              33090            …
                                                         mm                         mm                           mm                                                        
      DIGICO 705 MI                              12,5                         0,001                           0,004                                           #            601

Cyfrowy czujnik zegarowy TESA DIGICO

(
Wykonanie
- Wymiary zgodnie z DIN 878
- Średnica obudowy 57 mm
- Wyświetlacz LCD, cyfry wysokości 10 mm
- Zerowanie wskazania w dowolnym miejscu 

w zakresie całego zakresu mierniczego
- Siła pomiaru poniżej 2 N
- Wyjście danych  
- ON / OFF        
- Przełączanie kierunku zliczania
- Podziałka         
- Znaczniki tolerancji
- Funkcja Preset
- Blokada klawiatury
- Przeliczanie mm / inch
- Obrotowy wyświetlacz

- Tolerancje numeryczne
- Tryb pomiaru dla sprawdzania otworów
- Tryb pomiaru ABS / REL
- Całkowite zerowanie
- Pomiar dynamiczny (Min, Max, Max-Min)
- Pomiar wymiarów wewnętrznych (Min/Max)
- Bateria 3 V (typ CR 2032)
- Dostawa z raportem kontrolnym w skrzynce do

przechowywania
- SWISS MADE

Wskazówka:
Czujniki specjalne patrz nr kat. 33114.
Kabel połączeniowy patrz nr kat. 35200. 
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 102.
Dostępne wersje metryczne jak również wersje ze
standardowym wyświetlaczem w calach.

33090

Typ ETyp DTyp CTyp B
33090

Aby można było jeszcze szybciej znaleźć poszczególne 
produkty, nasz cały asortyment podzieliliśmy na dwa oddzielne
katalogi oraz na dwie, przejrzyście opisane grupy produktowe.
Nie zapomnij! KATALOG TOM [1]
Specjalistyczny katalog techniki skrawania i mocowań.

Zapoznaj się z szerokim wyborem naszych 
wysokiej jakości narzędzi firmy ATORN.

DUŻY WYBÓR – PROSTE WYSZUKIWANIE

Wydajność potrzebuje jakości.

Info

0
Włączanie systemu pomiarowego:
Naciśnięciem przycisku ON lub po prostu przez przesunięcie włącza się od razu wyświet-
lacz. Układ elektroniczny posiada funkcję pamięci ostatniej wskazanej wartości, więc
ostatnia zapisana pozycja zerowa jest zawsze gwarantowana!

Blokowanie:
W celu uniknięcia przypadkowego przestawienia pozycji zerowej lub jednostki pomiaru
(mm/inch) można dodatkowo zablokować przyciski obsługowe. Urządzenie pomiarowe
pozostaje w ten sposób bez zmian, jak analogowe urządzenie pomiarowe.
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Czujniki specjalne do czujników zegarowych, czujników precyzyjnych
Wykonanie
Gwint montażowy M 2,5.

Zastosowanie
Do specjalnych zadań mierniczych, wymiennie 
z normalnymi trzpieniami pomiarowymi. 33114

                                                                                                                                         
    Czujnik                                                                                              33114            …   
                                                                                                                                         
     15          Czujnik normalny           –                                                                                     118
     16a        Przedłużka                      10 mm długości                                                           119
     16b        Przedłużka                      20 mm długości                                                          120
     16c        Przedłużka                      30 mm długości                                                           121
     16d        Przedłużka                      50 mm długości                                                          122
     16e        Przedłużka                      100 mm długości                                                        123
     19a        Czujnik rolkowy              Odchylenie współosiowości 0,002 mm     #            124
     19b        Czujnik rolkowy              Odchylenie współosiowości 0,005 mm     #            125
     20          Dźwignia podnosząca      –                                                                       #            126
     21          Czujnik płaski                 Płaski 20 mm Ø                                                           129
     22          Czujnik płaski                 Wkładka z węglików spiekanych 4,8 mm Ø      #            130    
     23          Wkład pomiarowy          Wygięta igła                                                    #            131
     24          Wkład pomiarowy          Przesunięty bocznie                                      #            132
     25          Wkład pomiarowy          Wychylny o 210°                                           #            133
     26          Czujnik płaski                 Ø 7,5 mm x 1,0 mm                                                     134
     27          Wkład pomiarowy talerzowy  Ø 7,5 mm x 0,5 mm                                                    135
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                         
    Czujnik                                                                                              33114            …
                                                                                                                                         
     1            Czujnik spiczasty      45°                                                                                      101
     2            Czujnik spiczasty      Promień 0,5                                                                       102
     3            Czujnik płaski           4,8 mm Ø                                                                           103
     4            Czujnik płaski           7,8 mm Ø                                                                           104
     5            Czujnik stykowy        1,5 mm Ø                                                                           105
     7            Czujnik kulkowy        3 mm Ø                                                                              107
     8a          Czujnik kulkowy        2 mm Ø                                                                              108
     8b          Czujnik kulkowy        4 mm Ø                                                                              109
     8c          Czujnik kulkowy        Wkładka z węglików spiekanych 2 mm Ø                    110
     8d          Czujnik kulkowy        Wkładka z węglików spiekanych 4 mm Ø     #            111
     9            Czujnik płaski            10 mm Ø                                                                             112
     11          Czujnik obły               –                                                                                           114
     12a        Czujnik kulkowy        Wkładka z węglików spiekanych 3 mm Ø                   115
    12b        Czujnik kulkowy        Wkładka ceramiczna 3 mm Ø                          #            127
     12c        Czujnik kulkowy        Wkładka z tworzywa sztucznego 3 mm Ø                    128
     13          Czujnik rolkowy        Odchylenie współosiowości 0,007 mm          #            116
     14          Czujnik spiczasty      -                                                                                            117

20

28

M2,5 x 6

9

10

M2,5 x 5

19b19a15

9
2

10

5
11

5
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10

13

7

16
5

Ø 3

4,55

11
6

5

4,5

1,5

4

5
6

7,8

3

5
6

4,8

2 4,5

 5
 1

6

0,5

4,5

 5
 1

0

 45°

1

33114

M 2,5

4 1 

ø7,5

26

Czujniki specjalne

27
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       Osiowe czujniki pomiarowe, 8 mm, 

trzpienie pomiarowe z prowadnicą kulkową                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         Nr kat.                          Typ                         Zakres                           Zakres wskazań najdłuższej drogi          Wyjście kabla                     Podnoszenie trzpienia                  Mieszek ochronny
                                                                                                                                                                                                  pomiaru mm                trzpienia pomiarowego mm                                                             pomiarowego                   
            

Wersje normalne
                                                                                                                                                                                               

                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              33116 101   GT 21        +/- 2               4,3                                 osiowe              mechaniczne          nitryl
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              
                                                                              
                                                                              33116 102   GT 22        +/- 2               4,3                                 promieniowe     podciśnieniowe       nitryl
                                                                                                                                                                                                                                       

            Wersje normalne 
            z większym wolnym skokiem                                                                                                                                                                           
                                                                              
                                                                              
                                                                              33116 103   GT 27        +/- 2               10,3                               osiowe              mechaniczne          Viton
                                                                              

                                                                              33116 104   GT 28        +/- 2               10,3                               promieniowe     podciśnieniowe       Viton
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
            Wersje normalne 
            z większym zakresem pomiarowym                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              33118 104   GT 61        +/- 5               10,3                               osiowe              mechaniczne          Viton
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              33118 105   GT 62        +/- 5               10,3                               promieniowe     podciśnieniowe       Viton
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
            … z poruszeniem trzpienia pomiarowego
            sprężonym powietrzem                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              Nr kat.                          Typ                         Zakres                           Zakres wskazań najdłuższej drogi          Wyjście kabla                     Podnoszenie trzpienia                  Mieszek ochronny
                                                                                                                                                                                                  pomiaru mm                trzpienia pomiarowego mm                                                             pomiarowego                   
                                                                                                                                                                                                                                        
            Wersje normalne                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              33122 101   GTL 222    +/-1,5             3,2                                 promieniowe     0,7/1,0                     Viton
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              33122 102   GTL 222-A+/-1,5             3,2                                 promieniowe     0,25/6,0                   brak
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              33122 103   GT 282      +/-2                10,3                               promieniowe     1,1/1,5                     Viton
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              33122 104   GT 282-A  +/-2                10,3                               promieniowe     1,0/6,0                     brak
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
            Wersje
            z większym zakresem pomiarowym                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              33122 105   GT 622      +/-5                10,0                               promieniowe     1,1/1,5                     Viton
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                              

Przegląd czujników pomiarowych TESA w wersji standardowejInfo
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(
33110
Czujniki pomiarowe USB
Wykonanie
Wysoka dokładność w całym zakresie pomiarowym.
Łatwe w obsłudze. Wielorakie możliwości zastoso-
wania. Bezpośrednie połączenie przy pomocy
złącza USB. Podwyższona kompatybilność. Protokół
RS 232 bez nastawienia. Prosty protokół komunika-
cyjny jest kompatybilny między innymi z oprogramo-
waniem DATA-DIRECT (nr kat. 33112 101) oraz
STAT-EXPRESS (nr kat. 33112 102) i oferuje
ponadto wysoką łatwość obsługi dla użytkownika.
Zastosowanie
Dla klasycznych pomiarów o wysokiej dokładności
lub pomiarów wielopunktowych.

33110 101
GTL 21 USB
Wyjście kablowe osiowe.

33110 102
GTL 22 USB
Wyjście kablowe pod kątem 90°.

33110 103
GT 61 USB
Wyjście osiowe na kabel.

33110 104
GT 62 USB
Wyjście kablowe pod kątem 90°. Podnoszenie 
trzpieni pomiarowych za pomocą podciśnienia.

33112 101
Oprogramowanie DATA-DIRECT Advanced
Zastosowanie
Oprogramowanie do transmisji danych. W połącze-
niu z czujnikami pomiarowymi USB nr kat. 33110
101-104.

33112 102
Oprogramowanie STAT-EXPRESS
Zastosowanie
Oprogramowanie do rejestrowania danych i staty-
stycznego przetwarzania danych. W połączeniu 
z czujnikami pomiarowymi USB nr kat. 33110 101-
104.

Przykłady przy zastosowaniu 1 czujnika pomiarowego TESA USB oraz przy pomiarach wielopunktowych 
z kilkoma czujnikami pomiarowymi TESA USB w połączeniu z czujnikami zegarowymi. 

33112 101 33112 102

33110 104

33110 101 

Czujniki pomiarowe USB i oprogramowanie

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                                            Zakres pomiaru       Granica błędu*       Granica błędu MPE    Precyzja powtórzenia (2s)                   33110            …              33112            …
                                                                         mm                          µm                                  µm                                          µm                                                                                    
   GTL 21 USB                                                       +/- 2              0,2 + 0,2 · L                                        1,2                                              0,10                              #            101                                             
   GTL 22 USB                                                       +/- 2              0,2 + 0,2 · L                                        1,2                                              0,10                              #            102                                             
   GT 61 USB                                                         +/- 5              0,5 + 0,2 · L                                       3,0                                              0,24                              #            103                                             
   GT 62 USB                                                         +/- 5              0,5 + 0,2 · L                                       3,0                                              0,24                              #            104                                             
   Oprogramowanie DATA-DIRECT                        -                                   -                                            -                                                      -                                                                            #            101
   Oprogramowanie STAT-EXPRESS                     -                                   -                                            -                                                      -                                                                            #            102
   * L: droga pomiaru w mm                                                                                                                                                                                                                                                                             

Elektroniczne czujniki pomiarowe  IP
65

33116(
Wykonanie
- Czujnik pomiarowy półmostkowy z 2 cewkami

indukcyjnymi
- Trwała budowa, stopień ochrony IP 65
- Mała czułość na skoki temperatur i wpływ zakłóceń

elektromagnetycznych
- Trzpienie pomiarowe na prowadnicach kulkowych
- Wymienny wkład pomiarowy z kulką z węglików

spiekanych Ø 3 mm
- Szlifowany i chromowany uchwyt walcowy 

Ø 8 mm (h 6)
- Produkt Swiss made
- Dostawa w etui wraz z kluczem montażowym oraz

raportem kontrolnym ze deklaracją zgodności.

Wskazówka:
Typ GT 21 HP oraz typ GT 22 HP w wersji precy-
zyjnej lub o innym siłami pomiarowym oraz czujniki
pomiarowe z 3 cewkami indukcyjnymi dostępne są
na zamówienie.
Uniwersalne czujniki pomiarowe do urządzeń
pomiarowych wielopunktowych, obrabiarek i innych
urządzeń pracujących jako aparaty kontrolne typu In
process dostępne są na zamówienie. 
Urządzenia wskaźnikowe patrz nr kat. 33119- 33121.

Kontynuacja .

33110 - 33112 

33116

Elektroniczne czujniki pomiarowe

33_HHW_Katalog_2015_PL  09.09.15  08:59  Seite 33.10



Te
ch

ni
ka

 p
om

iar
ow

a/
ko

nt
ro

ln
a

33.11# = częściowo z zapasów
magazynowych

www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63a

= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania. 
Ilość zamawiana w sztukach.PL/OP

                                                                                                                                                                                        
                                 Typ             Zakres pomiaru                  Siła pomiaru                                        33116            …
                                                                         mm                          maks. N                                                                 
                             GT 21                                           4                                     0,63                                                      #            101
                             GT 22                                           4                                     0,63                                                                   102
                             GT 27                                         10                                     0,63                                                      #            103
                             GT 28                                         10                                     0,63                                                      #            104

Elektroniczne czujniki pomiarowe

                                                                                                                                                                                        
                                 Typ             Zakres pomiaru                  Siła pomiaru                                        33117            …
                                                                         mm                          maks. N                                                                 
                             GT 31                                       0,6                                     0,10                                                      #            101
                                 GT 44                                       2,0                                     0,40                                                      #            105

33116 101 33116 102

33116 103 33116 104

33117 101

33117 105

 IP
65

IP
40

Elektroniczne czujniki pomiarowe

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                 Typ             Zakres pomiaru                  Siła pomiaru                                                                                                                                           33118            …
                                                                         mm                          maks. N                                                                                                                                                                    
                             GT 61                                         10                                     0,90                                                                                                                                                                      #            104
                             GT 62                                         10                                     0,90                                                                                                                                                                      #            105

(
Wykonanie
Wyjście kabla osiowe. Z dużym skokiem pomiaro-
wym, trzpień pomiarowy z prowadnicami kulkowymi,
wymienne wkłady miernicze z kulką z węglików
spiekanych Ø 3 mm, szlifowany i chromowany
uchwyt walcowy Ø 8 mm (6 h). Czujniki pomiarowe
półmostkowe z 2 cewkami indukcyjnymi, trwała
konstrukcja. Stopień ochrony IP 65. Mała czułość
na skoki temperatur i wpływ zakłóceń elektromagne-
tycznych Produkt Swiss madeDostawa w etui wraz 
z kluczem montażowym oraz  raportem kontrolnym 
z deklaracją zgodności.

Wskazówka:
Urządzenia wskaźnikowe patrz nr kat.  33119 -
33121. Mniejsza siła pomiaru dostępna na 
zamówienie.

33118 105
GT 62
Z wyjściem kablowym pod kątem 90° oraz podciś-
nieniowym podnoszeniem sworznia mierniczego.

 IP
65

33118 104

33118 105

(
Wykonanie
Czujniki pomiarowe półmostkowe z 2 cewkami
indukcyjnymi, trwała konstrukcja, mała czułość na
skoki temperatur i wpływ zakłóceń elektromagne-
tycznych, uchwyt Ø 8 mm (h 6). Produkt Swiss
madeDostarczane w etui wraz z kluczem montażo-
wym i deklaracją zgodności.

Wskazówka:
Urządzenia wskaźnikowe patrz nr kat. 33119- 33121.

33117 101
Czujniki pomiarowe kablowe GT 31
Z wychylaną o 180° dźwignią z zabezpieczeniem
przeciwwstrząsowym, obudowa z listwami trapezo

wymi, chromowana matowo, wymienne wkłady
pomiarowe z kulką z węglików spiekanych Ø 2 mm.
Stopień ochrony IP 40.

Wskazówka:
Wersje o innej sile pomiarowej i akcesoria dostępne
są na zamówienie.

33117 105
Czujniki miniaturowe GT 44
Patrz typ GT 43, ale z wyjściem kablowym pod
kątem 90° i podciśnieniowym podnoszeniem
trzpienia pomiarowego. Stopień ochrony IP 65.
Wraz z raportem kontrolnym.

33117

33118

Kontynuacja .
33116 101
GT 21
- Wyjście kablowe osiowe

33116 102
GT 22
- Wyjście kablowe pod kątem 90°
- Podnoszenie trzpieni pomiarowych za pomocą

podciśnienia

33116 103
GT 27
- Wyjście kablowe osiowe
- Z dużym skokiem powrotnym

33116 104
GT 28
- Wyjście kablowe pod kątem 90°
- Podnoszenie trzpieni pomiarowych za pomocą

podciśnienia
- Z dużym skokiem powrotnym
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Elektroniczne czujniki pomiarowe

(
Wykonanie 
- Z promieniowym wyjściem kablowym
- Uruchomienie trzpienia pomiarowego

sprężonym powietrzem
- Większy wolny skok
- Swiss made, DIN 32876 część 1
- Trzpień napinający Ø 8 mm
- Trzpienie pomiarowe na prowadnicach kulkowych
- Stałe zaciski trzpieni pomiarowych z dołu i góry
- Wymienny wkład pomiarowy, gwint M 2,5
- Kulka z węglików spiekanych Ø 3,0 mm
- Długość kabla 2 m, wtyk DIN 45322, 5-biegunowy
- Ruchoma masa 6 g
- Częstotliwość nośna 13 kHz (+/-5%)
- Mechaniczna częstotliwość graniczna 60 Hz
- Współczynnik rozszerzalności termicznej 

0,2 µm/°C
- Zakres temperatury pracy 20°C +/-0,5°C
- Zakres temperatury roboczej -10…65°C
- Wartość graniczna wilgotności powietrza 80%
- Stopnie ochrony IP 65 (IEC 60529)

GTL 222-A (nr kat. 33122 102): IP 50
- Dostawa wraz z raportem kontrolnym 

i deklaracją zgodności
Zastosowanie
Czujniki pomiarowe do urządzeń pomiarowych 
o całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych
procesach pomiarowych. 
Jakość
Trzpień napinający niklowany, trzpień pomia-
rowy hartowany, ze stali nierdzewnej, mieszek
ochronny z Viton, elastomeru o wysokiej
odporności.

Wskazówka:
Urządzenia wskaźnikowe patrz nr kat. 33119- 33121.

33122 101

33122 102

33122 103

33122 104

33122 105

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Typ                         Zakres pomiaru     Siła pomiaru    Mieszek ochronny    Sprężone powietrze       Sprężone powietrze                Zakres wskazań najdłuższej        Granica powtarzalności               Wartość graniczna histerezy                 Granice błędu wymiarów granicznych      33122            …
                               mm            maks. N                                        wartość nom. bar         wartość maks. bar       drogi trzpienia pomiarowego mm                                           µm                                                         µm                                                                          µm                                
 GTL 222        +/- 1,5           1,2             Viton                 0,7                    1,0                                  3,2                    0,015                               0,02                         0,2 + 2,4 x L2                #            101
 GTL 222-A    +/- 1,5          0,2                     -               0,25                   6,0                                  3,2                    0,015                               0,02                         0,2 + 2,4 x L2                #            102
 GT 282           +/- 2,0           1,0             Viton                  1,1                    1,5                               10,3                      0,05                               0,05                         0,2 + 3,0 x L3                #            103
 GT 282-A      +/- 2,0        0,85                     -                  1,0                   6,0                               10,3                      0,05                               0,05                         0,2 + 3,0 x L3                #            104
 GT 622           +/- 5,0          2,0             Viton                  1,1                    1,5                               10,3                      0,05                               0,05                            1,0 + 4,0 x L                #            105

Cyfrowa jednostka wskaźnikowa Tesatronic® TT 10

(
Wykonanie
Autonomiczny miernik długości z własnym
zasilaniem. Wygodna obsługa dzięki prostym
przyciskom i czytelnemu wyświetlaczowi. Do wyboru
wskaźnik ze skalą lub cyframi, np. do pomiarów
statycznych czy dynamicznych. Kontrastowy
wyświetlacz LCD bez mechanicznej wskazówki.
Dzięki temu uzyskuje się najwyższą precyzję oraz
małą histerezę dla mierzonej wartości. 3 zakresy
pomiaru: +/- 5 µm, +/- 50 µm i +/- 500 µm 
z wartością podziałki skali i wartością cyfrową 
o wielkościach 0,1 µm, 1 µm względnie 10 µm.
Przełączane zakresy pomiaru mm/inch. Zakresy
pomiaru wybierane ręcznie lub włączane automa-
tycznie odpowiednio do wielkości mierzonej wartości
(AUTO RANGE). Chwilowe wzmocnienie sygnału
pomiarowego (funkcja ZOOM o współczynniku x 5), 

np. w celu łatwiejszego ustawienia wskazań.
Wygodne zerowanie wskaźnika poprzez krótkie
naciśnięcie przycisku. Można przełączać znaki + i - .
Nakładane szablony do klasyfikacji mierzonych
wartości. 1 wejście sygnału, tzn. że można podłą-
czać czujniki pomiarowe długościowe. Wyjście
cyfrowe kompatybilne z RS 232 do bezpośrednie-
go podłączenia (bez interfejsu) do komputera itd.
Bezzakłóceniowa, transoptorowa 
transmisja danych. Zasilanie 3 typowymi bateriami.
Z naniesionym indywidualnym numerem fabrycz-
nym. Wersja zgodna z normą DIN 32876-1.
Dostawa w opakowaniu transportowym wraz z 3
bateriami, 1 szablonem, instrukcją obsługi i deklara-
cją zgodności.
Zastosowanie
Przenośny przyrząd pomiarowy. Idealny do pomia-
rów na płytach kontrolnych z twardego kamienia, 
w stanowiskach kontrolnych znajdujących się 

w pobliżu produkcji, na maszynach itd.
Wskazówka:
Elektroniczne czujniki pomiarowe patrz nr kat. 
33116 - 33122. Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900.
Kable połączeniowe dostępne są na zamówienie.
Szczegółowe dane techniczne dostępne są 
na zamówienie. 33119

                                                                                                                                                                                        
                         Typ                    RS 232                                                                                               33119            …
                                                                                                                                                                                        
                       TT10                                   x                                                                                                                     #            101

33122

33119

Elektroniczne czujniki pomiarowe │ Cyfrowe jednostki wskaźnikowe
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Cyfrowa jednostka wskaźnikowa Tesatronic® TT 20/60

(
Wskazówka:
Elektroniczne czujniki pomiarowe patrz
nr kat. 33116- 33122. 
Kabel połączeniowy dostępny na zamówienie. 
Szczegółowe informacje o produkcie dostępne są 
na zamówienie.

33121 201
TT20
Wykonanie
- Z wejściem i wyjściem Opto RS 232
- 2 indukcyjne wejścia półmostkowe czujnika

pomiarowego
- Wyświetlacz numeryczny (6-cyfrowy) i wskaźnik

skalowy
- 7 zakresów pomiarowym metrycznych i inch:

+/- 5000 µm do +/- 5 µm / +/- .2 in do +/- .0002 in
- Funkcja dodatkowa: Automatyczne przełączanie

zakresu 
pomiaru zależnie od wielkości wskazywanej
wartości pomiaru

- Funkcje pomiarowe +/- A +/- B
- Ustawianie wskaźnika za pomocą oddzielnych

przycisków zerowania 
dla każdego kanału pomiarowego

- Pomiar bezpośredni lub pomiar etapowy za
pomocą funkcji HOLD

- Pomiar z i bez klasyfikacji wartości pomiaru

- Wprowadzanie wartości granicznych za pomocą
klawiatury

- Sygnalizowanie przynależności wartości pomiaru
do klasy za pomocą 3 LED

- Wybór pomiędzy wymiarami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi

- Sygnały wyjściowe klasyfikacji wartości pomiaru 
za pomocą przekaźników

- Zasilanie zasilaczem sieciowym 7, 3 V
- Możliwość ustawiania obudów w stosy ze składa-

nymi przednimi nóżkami dla ustawienia pod kątem
obudowy na 2 poziomie

- Stopień ochrony (CEI/IEC524): IP 54 (tylko przód)
- Urządzenie pomiarowe wyprodukowane zgodnie 

z normami CE
Zastosowanie
Do pomiarów pojedynczych oraz pomiarów
różnicowych i sumowanych

33121 202
TT60
Wykonanie
Dodatkowo: 
- Zapis wartości pomiaru
- Dynamiczny pomiar (ilość pomiarów 

na kanał 100/s, jednoczesny pomiar obu kanałów)
- Wybór wyjść dla klasy jakości 5, 10, 20 lub 40
- Wyjście analogowe +/-2 V lub +/-10 V (wybór) 

do podłączania rejestratora lub osobnego 
wskaźnika

33121 202

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                   Typ                 Opto RS 232                                                                                                                                                                                                  33121            …
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                     TT20                                       x                                                                                                                                                                                                                                     #            201
                     TT60                                       x                                                                                                                                                                                                                                     #           202

33121 201

- Czujnik pomiarowy o wysokie dokładności, kompaktowy i wąski
- Odpowiedni do instalacji w maszynach
- Zasada magnetyczna
- Doskonała odporność na warunki warsztatowe
- Odporny na pył, płyny(IP 67) i wibracje
- Dokładność: od +/- 0,6 µm do +/- 3 µm
- Rozdzielczość: od 0,1 µm do 10 µm
- Zakres pomiarowy: 2 mm do 205 mm
- Zakres pomiarowy do 30 mm, kompaktowy i wąski
- Średnica napinacza 8 mm
- Niska siła pomiaru
- Wrzeciono w typie push wysuwane pneumatycznie
- Mieszek zapewnia szczelność na pył i wodę
- Prosta instalacja
- Czujnik pomiarowy jest również dostępny w wersji z kołnierzem.

Typ BTyp A
33121

Czujniki pomiarowe serii DKInfo

t

Wymiary DK 830
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Głębokościomierz z czujnikiem zegarowym
Wykonanie
W komplecie ze specjalnym czujnikiem zegarowym 
i mostkiem do pomiarów głębokości. Otwór montażowy
czujnika zegarowego Ø 8 mm H7. Mostek mierniczy
oksydowany, powierzchnia przylegania hartowana, szlifowa-
na i dokładnie docierana. Równość powierzchni zgodnie 

z DIN 876/0. Dostawa w etui.
Zastosowanie
Do sprawdzania głębokości otworów ślepych (otworów
nieprzelotowych), frezowań i wpustów wszelkiego rodzaju
np. do mierzenia rytów czujnikiem ostrym 
(nr kat. 33114 101).

33230

                                                                                                                                                                                        
     Zakres pomiaru                    Odczyt       Siła pomiaru       Powierzchnia przylegania                33230            …
                         mm                         mm                          N                                             mm                                         
                            10                            0,01                           1,2                                            80 x 16                                        101

Mostki do pomiaru głębokości, pojedyncze
33236 201
Wykonanie
Z pryzmatycznie ustawionymi powierzchniami
pomiarowymi. Kąt rozwarcia powierzchni pomiarowych
120°, mostek pomiarowy ze stali hartowanej, chromowany
matowo, powierzchnia pomiarowa dokładnie docierana,
szerokość 16 mm, uchwyt 
z mechanizmem zaciskowym do Ø 8 mm H7.
Zastosowanie
Do pomiarów głębokości rowków klinowych w wałkach
cylindrycznych od 10 do 100 mm Ø, odchyleń kulistości itp.

33236 202-203
Wykonanie
Równa powierzchnia pomiarowa. Otwór montażo-
wy czujnika zegarowego Ø 8 mm H7. Mostek
pomiarowy oksydowany, powierzchnia przylegania
hartowana, szlifowana i dokładnie docierana.
Równość powierzchni zgodnie z DIN 876/0.

33236 201

                                                                                       
 Powierzchnie pomiarowe                 33236            …
                                                                                       
                    pryzmatyczne                                          201
                                płaskie                                          202
                                płaskie                                          203

33236 202 - 203

33236 201

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zakres pomiaru                Odczyt               Podziałka          Ø obudowy          Długość czujnika pomiarowego                                                                           33245            …
                    mm                      mm                                                        mm                                                           mm                                                                                                    
                         1,0                        0,01                    0 - 50 - 0                             32                                                                  16,6                                                                                                           105
                         1,0                        0,01                    0 - 50 - 0                             40                                                                  16,6                                                                                                           106
                         0,5                        0,01                    0 - 25 - 0                             32                                                                 35,7                                                                                                           107
                         0,5                        0,01                    0 - 25 - 0                             40                                                                 35,7                                                                                                           108
                         0,2                     0,002                 0 - 100 - 0                             32                                                                  12,8                                                                                                           103
                         0,2                     0,002                 0 - 100 - 0                             40                                                                  12,8                                                                                                           104
                         0,2                     0,001                 0 - 100 - 0                             40                                                                  12,8                                                                                                           101
                         0,2                     0,001                 0 - 100 - 0                             58                                                                  12,8                                                                                                           102

Czujniki zegarowe dźwigniowe z odczytem µm

0
Wykonanie
Najwyższa precyzja w nowym formacie XXL:
Pierwsze czujniki zegarowe dźwigniowe z dokład-
nym odczytem µm!
- Antymagnetyczny wskaźnik (zwykłe pola magne-

tyczne nie wywierają wpływu)
- Obudowa chromowana na twardo z 3 frezowanymi

prowadnicami trapezowymi do mocowania
trzpienia chwytowego wzgl. bezpośrednio na
statywach mierniczych z odpowiednim uchwytem
czujnika zegarowego

- Automatyczne przełączanie kierunku pomiaru
- Ważne punkty mechanizmu mierniczego osadzone

w kamieniach łożyskowych z szafiru, rubinu lub
ceramiki

- Zakres obrotu trzpienia mierniczego 240°
- Dokładność zgodnie z normą zakładową
- Wymiary zgodnie z normą DIN EN ISO 463, 

wydanie czerwiec 2006
Zakres dostawy:
- Czujnik zegarowy dźwigniowy
- Czujnik pomiarowy z kulką z węglików spiekanych

Ø 2 mm
- Trzpień chwytowy Ø 8 mm do mocowania na

statywach pomiarowych
- Klucz czujnika pomiarowego
- W etui

33245 101
Wykonanie
Z dużym szkłem ochronnym odpornym na pył i wodę
(IP 53). Pierścień skali z tworzywa sztucznego.

33245 102
Wykonanie
Z bardzo dużą tarczą zegara i bardzo dużymi
cyframi dla optymalnego odczytu. Pierścień skali 
z metalu.

33245 105 33245 107

33245 101 33245 102IP
53

33236 202 33236 203

ø 6,5

ø 8

ø 28

16
32

80

ø 6,5

66
56

ø 8

ø 28

6,
5

120°

47
,5

31
,5

33230

33236

33245

Głębokościomierz │ Mostki do pomiaru głębokości │ Czujniki zegarowe dźwigniowe

33_HHW_Katalog_2015_PL  09.09.15  09:00  Seite 33.14



Te
ch

ni
ka

 p
om

iar
ow

a/
ko

nt
ro

ln
a

33.15# = częściowo z zapasów
magazynowych

www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63a

= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania. 
Ilość zamawiana w sztukach.PL/OP

Czujniki zegarowe dźwigniowe z wymiennym czujnikiem pomiarowym z końcówką z węglików spiekanych
ß
Model standardowy
Wykonanie
- Dokładność pomiaru zgodnie z DIN 2270
- Kierunek obrotu wskazówki w prawo 

z automatycznym przełączeniem kierunku pomiaru
- Obudowa z trzema frezowanymi prowadnicami

trapezowymi dla bezpiecznego napinania
- Dla ochrony przed uszkodzeniem dodatkowo

chromowany na twardo
- Ważne punkty mechanizmu mierniczego osadzone

w kamieniach łożyskowych z szafiru, rubinu lub
ceramiki

- Odporny na uderzenia
- Podziałka na profilowanym pierścieniu zewnętrz-

nym, obrotowa
- Z wymiennym czujnikiem 

pomiarowym z kulką 
z węglików spiekanych 
Ø 2 mm.

- Dostawa w etui z trzpieniem chwytowym 
Ø 8 mm h i kluczem do wymiany 
wkładu pomiarowego.

33246

                                                                                                                                                                                        
 Zakres pomiaru         Odczyt            Podziałka               A             B             C             D                33246            …
                      mm              mm                                        mm          mm          mm          mm                                         
                       0,8               0,01                0 - 40 - 0               32            5,6             7,1          12,8                                        101
                       0,8               0,01                0 - 40 - 0               40            6,0             7,5          12,8                                        102
                       0,5               0,01                0 - 25 - 0               32            5,6             7,1          35,7                                        103
                       0,5               0,01                0 - 25 - 0               40            6,0             7,5          35,7                                        104
                       0,2             0,002              0 - 100 - 0               32            5,6             7,1          12,8                                        105
                       0,2             0,002              0 - 100 - 0               40            6,0             7,5          12,8                                        106

ß
Model standardowy
Wykonanie
Patrz nr kat. 33246, jednak z wymiennym rubino-
wym czujnikiem pomiarowym Ø 2 mm.

33247

                                                                                                                                                                                        
 Zakres pomiaru         Odczyt            Podziałka               A             B             C             D                33247            …
                      mm              mm                                       mm         mm         mm         mm                                         
                       0,8               0,01                0 - 40 - 0               32            5,6             7,1          12,8                                        101
                       0,2             0,002             0 - 100 - 0               40            6,0             7,5          12,8                                        102

Czujniki zegarowe dźwigniowe z wymiennym czujnikiem pomiarowym rubinowym

Czujniki zegarowe dźwigniowe z wymiennym czujnikiem pomiarowym z końcówką z węglików spiekanych
ß
Model równoległy
Wykonanie
Patrz nr kat. 33246, jednak tarcza zegara umiesz-
czona jest z boku obudowy.

33248

                                                                                                                                                                                        
 Zakres pomiaru         Odczyt            Podziałka         A            B             C             D              E        33248            …
                      mm              mm                                mm       mm         mm         mm          mm                                 
                       0,8               0,01                0 - 40 - 0        32          5,6             7,7          12,8          69,5                               101
                       0,8               0,02             0 - 100 - 0        40          6,0             8,1          35,7          73,5                  #            102
                       0,2             0,002             0 - 100 - 0        32          5,6             7,7          12,8          69,5                               103

Czujniki zegarowe dźwigniowe z wymiennym czujnikiem pomiarowym z końcówką z węglików spiekanych
ß
Wersja modelu równoległego
Wykonanie
Patrz nr kat. 33246, tarcza zegara umieszczona jest
jednak pod kątem prostym w stosunku do osi
obudowy.

33249

                                                                                                                                                                                        
 Zakres pomiaru         Odczyt            Podziałka               A             B             C             D                33249            …
                      mm              mm                                       mm         mm         mm         mm                                         
                       0,8               0,01                0 - 40 - 0               32            5,6             7,5          12,8                                        101
                       0,5               0,01               0 - 25 - 0               32            5,6             7,5          35,7                                        102
                       0,2             0,002             0 - 100 - 0               40            6,0             7,9          12,8                           #            103

33246

33247

33248

33249
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Typ M Typ N Typ O

Przewód połączeniowy do transmisji wartości pomiarowych cyfrowych przyrządów pomiarowych

Przewód połączeniowy do połączenia z komputerem, drukarką, MINITERM i interfejsem
znajduje się na stronie 35.14, nr art. 35200.

Różne możliwości podłączenia cyfrowych 
przyrządów pomiarowych oznaczone są 

w katologu za pomocą piktogramów:

Akcesoria do czujników zegarowych dźwigniowych
ß
33255 101-102
Trzpienie chwytowe
Z zaciskiem trapezowym.

33255 103
Trzpień chwytowy
Cylindryczny, z czopem zaciskowym Ø 5,6 mm.

33255 105
Uchwyt
Krótki, obrotowy, z chwytem cylindrycznym 
i zaciskiem trapezowym.

33255 106
Uchwyt
Długi, obrotowy, z chwytem cylindrycznym i zaci-
skiem trapezowym.

33255 107
Uchwyt prostokątny
Cylindryczny chwyt, otwór montażowy o Ø 8 mm.

33255 108
Kabłąk centrujący
Cylindryczny chwyt, z miejscem na osadzenie
trzpienia chwytowego o Ø 4 mm i trapezem.

33255 109
Podwójny zacisk mostkowy
Z zaciskiem i trapezem.

33255 110
Klucz
Do wkładów pomiarowych.

33255 111
Tuleja redukcyjna
Do nr kat. 33260 z Ø 4 mm na Ø 8 mm trzpienia
chwytowego.

                                                                                                                                                                                        
                                                                            Ø                  Długość                                               33255            …
                                                                         mm                         mm                                                                         
   Trzpień chwytowy                                              4,0                                   -                                                                             101
   Trzpień chwytowy                                              8,0                                   -                                                                             102
   Trzpień chwytowy                                              8,0                               80                                                               #            103
   Uchwyt                                                                  8,0                               25                                                                             105
   Uchwyt                                                                  8,0                               90                                                                             106
   Uchwyt kątowy                                                    8,0                               25                                                                             107
   Kabłąk centrujący                                              8,0                               25                                                                             108
   Podwójny zacisk mostkowy                            5,6                                   -                                                                             109
   Klucz                                                                           -                                   -                                                               #            110
   Tuleja redukcyjna                                              4/8                                   -                                                               #            111

33255 110

33255 109

33255 108 33255 107

33255 10333255 101-102

33255 10533255 106

33255 111

Wykonanie
Gwint M 1,6.

Zastosowanie
Do czujników zegarowych dźwigniowych 
nr kat. 33245 - 33249.

                                                                                                                 0                        ß                
 Ø kulki czujnika         Długość wkładu                         Kulka czujnika z      Do czujników zegarowych           33253            …           33253            …
              mm     pomiarowego mm                                                                  dźwigniowych nr kat.                                                                          
                   1                   12,3         węgliki spiekane         33246 - 33249                                                                            201
                   1                  35,2         węgliki spiekane         33246 - 33249                                                                            204
                   2                   12,8         węgliki spiekane                         33245                                   202                                          
                   2                   12,8                              rubin                         33245                                   207                                          
                   2                   16,6         węgliki spiekane                         33245                                   208                                          
                   2                   16,6                              rubin                         33245                                   209                                          
                   2                  35,7         węgliki spiekane                         33245                                   205                                          
                   2                  35,7                              rubin                         33245                                   210                                          
                   3                   13,3         węgliki spiekane         33246 - 33249                                                               #           203
                   3                  36,2         węgliki spiekane         33246 - 33249                                                                            206

Czujniki pomiarowe do czujników zegarowych dźwigniowych
33253 204

33253 202

33253 207

33253 208

33253 209

33253 205

33253 210

33253 206

33253

33255

Czujniki zegarowe dźwigniowe i akcesoria │ Grubościomierze
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Ilość zamawiana w sztukach.PL/OP

Czujniki zegarowe dźwigniowe o dużym zakresie pomiaru

*
Wykonanie
Pomiary w 2 kierunkach dzięki automatycznemu
przełączaniu w mechanizmie pomiarowym. Dokład-
ny odczyt dzięki równomiernemu ruchowi wskazów-
ki i dodatkowej drugiej wskazówce. Obrotowa tarcza
skali. Solidna monoblokowa obudowa z metalu z 3
wyfrezowanymi listwami trapezowymi i dodatkowym,
zamontowanym na stałe, obrotowym trzpieniem
chwytowym o Ø 4 mm. Odporne na działanie pola
magnetycznego. Precyzyjny mechanizm pomiarowy
7 łożyskami rubinowymi. Osadzony na łożyskach
kulkowych układ dźwigniowy z zakresem obrotu
210° wymiennego wkładu pomiarowego. Sprzęgło
cierne chroniące przed przeciążeniem. Siła pomia-
ru 0,12 N (0,01 mm) względnie 0,25 N (0,002 mm).
Dostarczane z 1 wkładem pomiarowym z węglików
spiekanych Ø 2 mm (gwint montażowy M 1,7),
1 kluczem i deklaracją zgodności.

Wskazówka:
Tuleje redukcyjne patrz nr kat. 33255 111. 
Korekta mierzonej wartości zero przy kącie ustawie-
nia wkładu mierniczego 12°: Przy 12° kącie
ustawienia wkładu pomiarowego w stosunku do
powierzchni przedmiotu wartość pomiaru jest
prawidłowa bez korekty (rys. A). Przy każdym innym
kącie ustawienia, łącznie z położeniem równoległym
wkładu pomiarowego w stosunku do powierzchni
przedmiotu (rys. B) należy skorygować odczytane
wartości (patrz instrukcja obsługi).
Wersja pionowa dostępna na zamówienie.

33260

                                                                                                                                                                                        
 Zakres pomiaru    Ø obudowy       Odczyt        Podziałka    Długość wkładu pomiarowego        33260            …
                      mm                  mm             mm                                                                       mm                                 
                           1,6                   30,0             0,01           0 - 40 - 0                                                       16,5                               201
                           1,6                   37,5             0,01           0 - 40 - 0                                                       16,5                               202
                          0,4                   30,0           0,002           0 - 10 - 0                                                       15,2                  #           203
                          0,4                   37,5           0,002           0 - 10 - 0                                                       15,2                  #           204

Cyfrowe czujniki zegarowe dźwigniowe

0
Wykonanie 
Uszczelnione zgodnie ze stopniem ochrony IP 65
przed pyłem, cząsteczkami metali, wnikaniem wody i
oleju. Obrotowa jednostka wskaźnikowa. Czujnik z
kulką z węglików spiekanych Ø 2 mm uchylny ponad
270°. Możliwość przełączania kroku wartości cyfrowych
(0,001 / 0,01 mm). Wyjście danych RS 232/USB
połączone z zewnętrznym zasilaniem. 3 trapezowe
powierzchnie montażowe, trzpień chwytowy Ø 8 mm.
Przełączanie mm/inch. Łączony wskaźnik skali i
cyfrowy. Zerowanie w dowolnym miejscu, dobór
współczynnika wartości podziałki skali: 1 / 2 / 5 / 10 / 20 /
50 µm. Tryb pomiaru: zwykły, MIN, MAX, MAX-MIN.
Automatyczne wyłączanie, bateria 3 V, typ CR 2032.

Wskazówka:
Kabel połączeniowy patrz nr kat. 35200. 
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 102.
Kompatybilny do całego wyposażenia TESATAST. 

33265 301

Łączony wskaźnik
skali/cyfrowy

                                                                                                                                                                                        
 Zakres pomiaru         Długość wkładu     Kulka z węglików spiekanych    Wartość skoku cyfr    Ø wskaźnika                   Siła pomiaru   33265            …
                mm      pomiarowego mm                                            Ø mm                              mm                   mm                                      N                             
            0,8                     12,5                                     2,0                  0,001               44        0,13 (+/-15%)                          301
                 0,5                     36,5                                     2,0                  0,001               44       0,07 (+/-15%)                          302

Grubościomierze
Wykonanie 
Z dźwignią do podnoszenia, w celu uzyskania
niezależnej od użytkownika siły docisku. Lekki
poręczny kabłąk. Możliwość wymiany wkładów
pomiarowych na specjalne wkłady pomiarowe 
o innych średnicach. Dzięki dostarczanemu na
zamówienie kabłąkowi ustawiającemu można
szybko i prosto zmienić urządzenie ręczne na
urządzenie stacjonarne.

33300 102-103
ß

33300 103
Zastosowanie
Do pomiaru grubości cienkich folii.

Wskazówka:
Kabel połączeniowy patrz nr kat. 35200.
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 102. 
Zapasowe czujniki zegarowe dostępne 
na zamówienie. 

33300 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                           Odczyt             Zakres pomiaru       Głębokość kabłąka         Wkład pomiarowy                   Siła docisku                        Wskaźnik                   33300            …
                                 mm                                 mm                                 mm                              Ø mm                                     N                                                                                     
                                     0,01                                         10                                        50                             10 płaski                                       0,8                          analogowy                              #            101
                                     0,01                                        25                                      100                             10 płaski                                       0,8                                cyfrowy                              #            102
                              0,001                                      3                                        30                         5,35 płaski                                       2,0                                cyfrowy                           #            103

33300 102

Typ ETyp DTyp CTyp B

33300 103

33260

33265

33300 

Typ ITyp HTyp G
 IP
65
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Macki pomiarowe zewnętrzne analogowe

=
POCO 2K
Wykonanie
- Poręczny miernik bezwzględny z przeniesieniem

nicią stalową dla większej precyzji i dłuższej
żywotności

- Przejrzyste, łatwe do odczytu skale, 
ochrona przed brudem i kroplami wody

- Dostawa w stabilnym kartonie, 
z instrukcją obsługi

Zastosowanie
Kieszonkowy przyrząd o uniwersalnym 
zastosowaniu.

33416

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                    Zakres pomiaru      Wartość podziałki      Długość styku pomiarowego      Granica błędu     Powtarzalność          Głębokość pomiaru      Siła pomiaru wraz z tolerancją       Forma styku pomiarowego      33416            …
                                   mm                              mm                                                mm                       mm                       mm                                     mm                                                      N                                                                     
   POCO 2K             0 - 10                       0,1                                         5                  0,1               0,05                             36                              0,3 - 1,3     Kulka Ø 2                                                402

Macki pomiarowe zewnętrzne analogowe

=
D220S
Wykonanie
- Poręczny miernik bezwzględny z przekładnią

zębatą dla większej precyzji i z 3-krotnie większą
żywotnością

- 50% wyższa rozdzielczość wskaźnika 
w stosunku do wcześniejszych generacji

- Bezpieczna powtarzalność wskazań
- Przejrzyste, łatwe do odczytu skale i znaczniki

tolerancji
- Ochrona przed brudem i kroplami wody
- Stopień ochrony IP 65
- Dostawa w stabilnym kartonie wraz z zakładow-

ym certyfikatem kontrolnym i instrukcją obsługi

Zastosowanie
Do pomiarów grubości i zewnętrznych rowków.

33430

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Typ        Zakres pomiaru        Wartość podziałki        Długość styku pomiarowego        Granica błędu       Powtarzalność        Głębokość pomiaru        Siła pomiaru wraz z tolerancją       Forma styku pomiarowego    33430            …
                              mm                                mm                                                   mm                         mm                         mm                                   mm                                                         N                                                                   
       D220S          0 - 20                      0,01                                     24,6                 0,03                 0,01                           85                                 1,1 - 1,6     ostrze R 0,4                            #            201

33416

33430  IP
65

Macki pomiarowe zewnętrzne │ Macki pomiarowe wewnętrzne

Macki pomiarowe zewnętrzne cyfrowe
=
Wykonanie
- Macki pomiarowe zewnętrzne z wyświetlaczem

cyfrowym
- Ochrona przed wnikaniem pyłu i wody zgodnie

z IP 67, odpowiednie do stosowania w warsztatach
- Programy pomiaru i styki pomiarowe dostosowane

do przeznaczenia
- Program pomiaru bezwzględnego i względnego
- Czerwona i zielona kontrolka dla pomiarów

tolerancyjnych
- Przełączanie mm/inch
- Autonomiczna praca na zasilaniu bateryjnym
- Zmiana wartości skoku cyfr

- Dostawa wraz z zakładowym świadectwem
kalibracji, baterią i instrukcją obsługi

Zastosowanie
Do pomiarów grubości i zewnętrznych rowków.

Wskazówka:
Kabel połączeniowy patrz nr kat. 35200 307-308. 
Zapasowe baterie patrz nr kat. 39900 303. 
Urządzenia z długimi ramionami macek dostępne
są na zamówienie. Złącze radiowe dostępne jest na
zamówienie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ        Zakres pomiaru      Wartość podziałki         Głębokość pomiaru (L)      Długość styku pomiarowego          Granica błędu     Powtarzalność        Siła pomiaru wraz z tolerancją       Forma styku pomiarowego     33413            …
                            mm                         mm                        maks. mm                             HB/HF mm                Gm mm                    mm                                                 N                                                                   
     C110             0 - 10                  0,005                                 35                        19,1 / 18,6                0,015            0,005                                0,8 - 1,2     kulka Ø 1,5                              #            201
     C110T           0 - 10                  0,005                                 35                       21,7 / 14,8                   0,02            0,005                                0,8 - 1,2     talerz Ø 6                                 #           202
     C220            0 - 20                     0,01                                 85                       24,6 / 24,6                   0,03               0,01                                 1,1 - 1,6     kulka Ø 1,5                                           203
     C2R20         0 - 20                     0,01                                 85                         24,6 / 2,5                   0,03               0,01                                 1,1 - 1,6     kulka Ø 1,5                              #           204
     C450            0 - 50                    0,02                               167                      30,0 / 30,0                   0,06               0,04                                0,8 - 1,7     kulka Ø 3                                               206
     C4R50         0 - 50                    0,02                               169                         30,0 / 4,3                   0,06               0,04                                0,8 - 1,7     kulka Ø 3                                               207
     C450T          0 - 50                    0,02                               167                       36,0 / 24,0                   0,08               0,04                                0,8 - 1,7     talerz Ø 50                                            208

Typ S
 IP
67 Typ R

33413 201-204

33413 206

C450TC2R20/C4R50

C110TC110/C220/C450

33413

33430
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Macki pomiarowe zewnętrzne analogowe
=
Wykonanie
- Miernik bezwzględny z tłumionym mechanizmem 

i przeniesieniem nicią stalową dla wysokiej precyzji
i dużej żywotności

- Przejrzyste, łatwe do odczytania skale
- Dwa pojedynczo regulowane znaczniki tolerancji
- Ochrona przed brudem i kroplami wody
- Dostawa w stabilnym kartonie wraz z 

zakładowym certyfikatem kontrolnym 
i instrukcją obsługi.

Zastosowanie
Do intensywnej eksploatacji w warsztatach, do 
pomiarów grubości i pomiarów zewnętrznych.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    Typ             Zakres pomiaru        Wartość podziałki       Głębokość pomiaru L      Długość styku pomiarowego        Granica błędu     Powtarzalność      Siła pomiaru wraz z tolerancją     Forma styku pomiarowego      33435            …
                                mm                                mm                          maks. mm                                      Hb/Hf mm                         mm                       mm                                                      N                                                                 
     D220                0 - 20                      0,01                             85                       24,7 / 24,6                 0,03               0,01                               1,1 - 1,6    kulka Ø 1,5                                             201
     D2R20             0 - 20                      0,01                             85                         24,7 / 2,5                 0,03               0,01                               1,1 - 1,6    kulka Ø 1,5                                             202
     D450                0 - 50                      0,05                           167                      30,0 / 30,0                 0,05            0,025                              0,8 - 1,7    kulka Ø 3,0                                             203
     D4R50             0 - 50                      0,05                           169                         30,0 / 4,3                 0,05            0,025                              0,8 - 1,7    kulka Ø 3,0                                             204

 IP
65

D220/D450

D2R20/D4R50

33435 203-204

33435 201-202

33435

3-punktowe macki pomiarowe wewnętrze cyfrowe33438

=
Wykonanie
- Duży wyświetlacz cyfrowy z analogową skalą
- Lepsze centrowanie dzięki 3-punktowemu sondo-

wani, przez co szybsze ustalenie wartości pomia-
ru, bezpieczniejszy pomiar, dokładniejsze wyniki
pomiarów

- Programy pomiaru i styki pomiarowe dostosowane
do przeznaczenia

- Stopień ochrony IP 67, odpowiednie do użytku 
w warsztatach

- Przełączanie mm/inch:
- Czerwona i zielona kontrolka dla pomiarów

tolerancyjnych
- Program pomiaru bezwzględnego i względnego

Zastosowanie
Do bezpośredniego pomiaru otworów, wcięć 
i rowków wewnętrznych w trudno dostępnych
miejscach.

33438 101

Kulka Ø 1,0 mmKulka Ø 0,6 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Typ             Zakres pomiaru   Wartość podziałki    Głębokość pomiaru (L) Głębokość/szerokość rowka  Granica błędu    Powtarzalność      Siła pomiaru wraz z tolerancją      Długość styku pomiarowego          Forma styku         33438            …
                           mm                           mm                         maks. mm                                   (AB) mm          (Gm) mm                      mm                                                      N                                           Hb mm      pomiarowego                                  
 G107P3         7 - 14              0,002                           34                      2,2 / 0,8           0,01           0,004                             1,0 - 1,4                                    2,5       kulka Ø 0,6               #            101
 G210P3       10 - 20              0,005                            75                      3,5 / 1,6           0,02             0,01                             1,1 - 1,6                                    4,6       kulka Ø 1,0               #            102
 G215P3       15 - 30              0,005                           77                      5,0 / 1,6           0,02             0,01                             1,1 - 1,6                                    5,8       kulka Ø 1,0               #            103
 G225P3      25 - 45              0,005                           84                       7,0 / 1,6           0,02             0,01                             1,1 - 1,6                                    7,3       kulka Ø 1,0               #            104
 G240P3      40 - 60              0,005                           84                      8,0 / 1,6           0,02             0,01                             1,1 - 1,6                                 12,2       kulka Ø 1,0               #            105
 G255P3       55 - 75              0,005                           84                      8,0 / 1,6           0,02             0,01                             1,1 - 1,6                                 12,2       kulka Ø 1,0               #            106
 G270P3      70 - 90              0,005                           84                      8,5 / 1,6           0,02             0,01                             1,1 - 1,6                                 12,2       kulka Ø 1,0               #            107
 G285P3    85 - 105              0,005                           84                      9,0 / 1,6           0,02             0,01                             1,1 - 1,6                                 12,2       kulka Ø 1,0               #            108

33438 103

33438 106

 IP
67
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Macki pomiarowe wewnętrzne analogowe
=
Wykonanie
- Poręczny miernik bezwzględny z przekładnią

zębatą dla większej precyzji i z 3-krotnie większą
żywotnością

- 50% wyższa rozdzielczość wskaźnika 
w stosunku do wcześniejszych generacji

- Bezpieczna powtarzalność wskazań
- Przejrzyste, łatwe do odczytu skale 

i znaczniki tolerancji
- Ochrona przed brudem i kroplami wody
- Stopień ochrony IP 65
- Dostawa w stabilnym kartonie wraz 

z zakładowym certyfikatem kontrolnym 
i instrukcją obsługi.

Zastosowanie
Do mierzenia otworów i rowków.

33449 201
H102
- Rodzaj styku pomiarowego: ostrze R = 0,1 mm 
- Długość styku pomiarowego: 0,7 mm

33449 202
H105
- Rodzaj styku pomiarowego: Kulka z węglików

spiekanych Ø 0,6 mm
- Długość styku pomiarowego: 2,3 mm

33449 203-206
H210, H220, H230 oraz H240
- Rodzaj styku pomiarowego: Kulka z węglików

spiekanych Ø 1,0 mm
- Długość styku pomiarowego: 5 mm

33449 201

Ostrze R 0,1 mm
Kulka Ø 1,0 mm (H210)

33449 203

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                  Zakres pomiaru         Wartość podziałki       Powtarzalność      Głębokość pomiaru       Głębokość rowka         Szerokość rowka               33449            …
                                                 mm                                 mm                         mm                                 mm                              mm                                mm                                         
    H102                               2,5 - 12,5                                  0,005                         0,005                                        12                                    0,7                                     0,4                           #            201
     H105                               5,0 - 15,0                                  0,005                         0,005                                        35                                    2,3                                     0,8                           #           202
    H210                             10,0 - 30,0                                     0,01                            0,01                                        85                                    5,2                                      1,2                                        203
    H220                            20,0 - 40,0                                     0,01                            0,01                                        85                                    7,0                                      1,2                           #           204
    H230                            30,0 - 50,0                                     0,01                            0,01                                        85                                    7,0                                      1,2                                        205
     H240                            40,0 - 60,0                                     0,01                            0,01                                        85                                    8,3                                      1,2                           #           206

Kulka Ø 0,6 mm
Kulka Ø 1,0 mm

 IP
6533449

Macki pomiarowe wewnętrzne │ Macki pomiarowe porównawcze wewnętrzne

Macki pomiarowe wewnętrze cyfrowe
=
Wykonanie
- Macki pomiarowe wewnętrzne ze wskaźnikiem

analogowym i cyfrowym
- Ochrona przed wnikaniem pyłu i wody 

zgodnie z IP 67, odpowiednie do stosowania 
w warsztatach

- Programy pomiaru i styki pomiarowe dostosowane
do przeznaczenia

- Program pomiaru bezwzględnego i względnego
- Czerwona i zielona kontrolka dla pomiarów

tolerancyjnych
- Przełączanie mm/inch
- Autonomiczna praca na zasilaniu bateryjnym
- Zmiana wartości skoku cyfr
- Dostawa wraz z zakładowym świadectwem

kalibracji, baterią i instrukcją obsługi

Zastosowanie
Do mierzenia otworów i rowków.
Wskazówka:
Kabel połączeniowy patrz nr kat. 35200. 
Zapasowe baterie patrz nr kat. 39900. 
Urządzenia z długimi ramionami macek dostępne 
są na zamówienie. Złącze radiowe dostępne jest 
na zamówienie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ             Zakres pomiaru        Wartość podziałki    Głębokość pomiaru (L)    Głębokość/szerokość rowka      Granica błędu         Powtarzalność   Siła pomiaru wraz z tolerancją       Forma styku pomiarowego        33439            …
                                mm                                mm                          maks. mm                                    (A/B) mm              (Gm) mm                            mm                                                    N                                                                      
     G102         2,5 - 12,5                    0,005                              12                          0,7 / 0,4             0,015                0,005                             0,8 - 1,2     ostrze R 0,1                                              201
     G105         5,0 - 15,0                    0,005                             35                          2,3 / 0,8             0,015                0,005                             0,8 - 1,2     kulka Ø 0,6                                 #           202
     G210       10,0 - 30,0                      0,01                             85                          5,2 / 1,2               0,03                   0,01                             1,1 - 1,6     kulka Ø 1,0                                               203
     G220      20,0 - 40,0                      0,01                             85                           7,0 / 1,2               0,03                   0,01                             1,1 - 1,6     kulka Ø 1,0                                 #           204
     G230      30,0 - 50,0                      0,01                             85                           7,0 / 1,2               0,03                   0,01                             1,1 - 1,6     kulka Ø 1,0                                 #           205
     G240      40,0 - 60,0                      0,01                             85                          8,3 / 1,2               0,03                   0,01                             1,1 - 1,6     kulka Ø 1,0                                 #           206
     G250      50,0 - 70,0                      0,01                             85                          8,3 / 1,2               0,03                   0,01                             1,1 - 1,6     kulka Ø 1,0                                 #           207
     G260      60,0 - 80,0                      0,01                             85                          8,3 / 1,2               0,03                   0,01                             1,1 - 1,6     kulka Ø 1,0                                 #           208
     G270      70,0 - 90,0                      0,01                             85                          8,3 / 1,2               0,03                   0,01                             1,1 - 1,6     kulka Ø 1,0                                 #           209

Kulka Ø 1,0 mmOstrze R 0,1 mm

33439

Kulka Ø 0,6 mm

Typ R Typ S
 IP
6733439
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Macki pomiarowe wewnętrzne analogowe
=
Wykonanie
- Miernik bezwzględny z przeniesieniem nicią

stalową dla większej precyzji i dłuższej żywotności
- Przejrzyste, łatwe do odczytania skale
- Dwa pojedynczo regulowane znaczniki tolerancji
- Ochrona przed brudem i kroplami wody

Dostawa w stabilnym kartonie wraz z 
zakładowym certyfikatem kontrolnym i instruk-
cją obsługi.

Zastosowanie
Do intensywnej eksploatacji w warsztatach, 
do pomiarów rowków i otworów.

33454 201
H415
- Rodzaj styku pomiarowego: 

kulka z węglików spiekanych Ø 1,5 mm
- Długość styku pomiarowego: 6,0 mm

33454 202
H440
- Rodzaj styku pomiarowego: 

kulka z węglików spiekanych Ø 2,0 mm
- Długość styku pomiarowego: 8,5 mm

33454 203
H470
- Rodzaj styku pomiarowego: 

kulka z węglików spiekanych Ø 2,0 mm
- Długość styku pomiarowego: 8,5 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                 Zakres pomiaru     Wartość podziałki        Granica błędu       Powtarzalność      Głębokość pomiaru     Siła pomiaru wraz z tolerancją           33454            …
                                              mm                             mm                         mm                         mm                                 mm                                                     N                                     
   H415                                  15 - 65                               0,05                            0,05                         0,025                                      188                                                 0,9 - 1,9                     #            201
   H440                                 40 - 90                               0,05                            0,05                         0,025                                      192                                                 0,9 - 1,9                                   202
   H470                               70 - 120                               0,05                            0,05                         0,025                                      192                                                 0,9 - 1,9                                   203

Zestaw 2-punktowych macek pomiarowych porównawczych wewnętrznych IRA 2

*
Wykonanie
- Zintegrowany czujnik zegarowy precyzyjny 

z wartością podziałki 0,01 mm
- Szczególnie duży zakres pomiaru 10 - 150 mm

dzięki ruchomym kątowo mackom
- Bezpieczna obsługa podczas pomiaru dzięki

niskiej wadzie i optymalnemu kształtowi
- Samoczynne centrowanie przy pomiarach 3-punk-

towych oraz pomoc w centrowaniu przy pomiarach
2-punktowych

Regulacja wskazań: 
- Regulacja ramion za pomocą śruby (dźwignia

blokująca) i mechanizm precyzyjnej regulacji
czujnika precyzyjnego

- Powtarzalność fw: 
10 - 30 mm = 6 µm, 
30 - 80 mm = 8 µm, 
80 - 120 mm = 10 µm, 
120 - 150 mm = 12 µm

- Granice błędu: 
10 - 90 mm = +/- 10 µm, 
100 mm = +/- 15 µm, 
120 mm = +/- 24 µm, 
150 mm = +/- 54 µm.

- Dostarczane w etui wraz z normalnymi akcesoria-
mi, instrukcją obsługi i deklaracją zgodności.

- Każdy miernik oznakowany jest indywidualnym
numerem fabrycznym.

Zastosowanie
Idealne do mierzenia otworów przechodnich 
i nieprzechodnich, wycięć i wytoczeń. Pomiary
wewnętrzne przedmiotów o płasko równoległych
płaszczyznach, np. szerokości rowków. Pomiary
odchyłek kształtu i długości.
Jakość
Powierzchnie miernicze ze stali, hartowane.

Wskazówka:
Akcesoria specjalne dostępne są na zamówienie.

33466

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
             Zakres pomiaru         Wartość podziałki     Zakres wskazania          Droga podnoszenia macek       Siła pomiaru                                                           33466            …
                                 mm                                mm                            mm                                                mm                    ok. N                                                                                     
                              10 - 150                                     0,01                         +/- 0,20                                                          10                           3,5                                                                            #            102

        Akcesoria zwykłe:
    3   wkłady pomiarowe Ø 3,0 mm, sferyczne powierzchnie pomiarowe, r = 2 mm
    3   wkłady pomiarowe Ø 1,0 na długości 2,5 mm, sferyczne powierzchnie pomiarowe, r = 0,9 mm
    3   wkłady pomiarowe Ø 1,4 na długości 5,0 mm, sferyczne powierzchnie pomiarowe, r = 0,9 mm
    2   wychylne wkłady pomiarowe dla pomiarów od Ø 7 mm
    1   mniejsze uchwyty wkładów pomiarowych dla styku 3-punktowego
    1    większe uchwyty wkładów pomiarowych dla styku 3-punktowego
    1    mostek centrujący dla Ø 15 - 30 mm
    1   mostek centrujący dla Ø 30 - 150 mm
    1   specjalny śrubokręt

H415 H440/H470

33454 201

33454 202-203

33454

33466
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Zestawy precyzyjnych urządzeń do pomiarów wewnętrznych

Y
33820
Zestawy głowic czujnikowych
Wykonanie
Zakres dostawy: Głowice czujnikowe, igły pomiaro-
we oraz uchwyty na czujniki zegarowe, 
Wskaźnikowe
przyrządy pomiarowe do określania średnicy otworu
oraz wykrywania błędów otworów. Zasada konstruk-
cji zespołów systemu przyrządów DIATEST umożli-
wia mierzenie najczęściej w praktyce występujących
otworów. Szeroki zestaw akcesoriów pozwala 
w razie potrzeby na wykorzystanie głowic czujniko-
wych do pomiarów ręcznych, stosowanie statywów
mierniczych oraz montowanie w urządzeniach
pomiarowych. Te przyrządy pomiarowe mogą
znaleźć zastosowanie w kontroli seryjnej i indywi-
dualnej otworów w pomiarowni w kontroli wstępnej 
i międzyoperacyjnej oraz szczególnie w zakładzie
bezpośrednio na maszynie produkcyjnej.
Jakość
Głowice czujnikowe hartowane i chromowane na
twardo (ok.1000 HV), igły pomiarowe jako
element przenoszenia z hartowanej stali specjal-
ne (ok. 63 - 65 HRC).

Wskazówka:
Przyrządy dodatkowe oraz akcesoria dostępne na
zamówienie. Zestawy głowic czujnikowych DIATEST
są dostępne w tych samych zakresach pomiarowych
w wersji ze spieku węglikowego oraz z w wersji 
z chromowaniem na twardo w otworach 
nieprzelotowych. 

33821
Zestawy pierścieni nastawczych
Zastosowanie
Umożliwiają niezawodne zerowanie przyrządów
pomiarowych z głowicami czujnikowymi.
Jakość
Szczególnie odporna na ścieranie stal
sprawdzianowa (ok. 63 HRC). Dokładność
produkcji zgodnie z normą zakładową (lepsza od
DIN 2250, arkusz 2).

33822 101 
Statyw pomiaru szybkiego 
Wykonanie 
Ze stołem pomiarowym. Posuw pomiaru od 0-35
mm przestawny bezstopniowo. Maks. obrabianego
przedmiotu ok. Ø 100 mm, maks. wysokość
obrabianego przedmiotu ok. 90 mm, szer. x dł. x
wys. ok. 140 x 175 x 240 mm. Dostawa bez
akcesoriów. 
Zastosowanie 
Do mniejszych przedmiotów do obróbki takich jak
np. dysze, pierścienie łożysk kulkowych, tuleje itp. 
W kontroli seryjnej jak również w pomiarowni do
pomiarów w zakresie µm. Zalety statywowego
pomiaru otworów: Dzięki pionowo ustawionej
głowicy czujnikowej nie urządzenie pomiarowe nie
wchodzi ponownie do otworu. Suw pomiarowy może
być wykonany bardzo dokładnie i szybko. Rozpoz-
nane zostają najmniejsze błędy formy otworu 
(0,5 µm), np. zbieżność, owalność, zniekształcenia
w formie beczki. 
Wskazówka:
Statyw pomiaru szybkiego jest dostępny także 
w większej formie konstrukcyjnej.

33822 102 
Uchwyt pływaka 
Zastosowanie 
Umożliwia lekki ruch umocowanej w statywie
pomiarowym głowicy czujnikowej w płaszczyźnie
poziomej. Głowica czujnikowa odnajduje bez
problemu po wejściu do otworu dokładną oś
pomiarową. Szczególnie w przypadku ciężkich,
przeznaczonych do obróbki przedmiotów, do
pomiarów seryjnych i do pomiarów otworów 
z najwyższymi wymaganiami dokładności. 
Odpowiednie również do indywidualnych urządzeń
pomiarowych.

33822 103 
Zaczep kątowy
Zastosowanie 
Montowany na stole pomiarowym statywu. 
Do szybkiego pozycjonowania obrabianego
przedmiotu pod przyrządem pomiarowym.

33823
Głowice czujnikowe 
(twardo chromowane), pojedyncze

33824
Igły pomiarowe (stal)

33825
Uchwyt czujnika zegarowego

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                 Zakres pomiaru              Liczba głowic/pierścieni                       33820            …              33821            …              33822            …              33825            …
                                                   mm                                                                                                                                                                                                                                
   Zestawy                               1,5 - 3,95                                                            9                                    #            101                         #            101                                                                                           
   Zestawy                               3,7 - 9,80                                                         12                                    #            102                         #            102                                                                                           
   Zestawy                             9,4 - 20,60                                                         11                                    #            103                         #            103                                                                                           
   Statyw pomiarowy                            -                                                             -                                                                                                                              #            101                                             
   Uchwyt pływający                             -                                                             -                                                                                                                              #            102                                             
   Zaczep kątowy                                   -                                                             -                                                                                                                              #            103                                             
   Uchwyt czujnika zegarowego        -                                                             -                                                                                                                                                                           #            101

33822 10333822 10233822 1013382133820 33825

33824

33823

                      Głowica czujnikowa                            Igła pomiarowa                
             Zakres      33823            …         33824            …
 pomiarowy mm                                                                   
     4,70 - 5,30                #            112                    #            103
     5,20 - 5,80                #            113                    #            103
     5,70 - 6,30                #            114                    #            103
     6,20 - 6,80                #            115                    #            103
      6,70 - 7,30                #            116                    #            103
      7,20 - 7,80                #            117                    #            103
      7,70 - 8,30                #            118                    #            103
     8,20 - 8,80                #            119                    #            103
     8,70 - 9,30                #            120                    #            103
     9,20 - 9,80                #            121                    #            103
   9,40 - 10,60                #            122                    #            104

                      Głowica czujnikowa                            Igła pomiarowa                
             Zakres      33823            …         33824            …
 pomiarowy mm                                                                   
 10,40 - 11,60                #            123                    #            104
 11,40 - 12,60                #            124                    #            104
 12,40 - 13,60                #            125                    #            104
 13,40 - 14,60                #            126                    #            104
 14,40 - 15,60                #            127                    #            104
 15,40 - 16,60                #            128                    #            104
 16,40 - 17,60                #            129                    #            104
 17,40 - 18,60                #            130                    #            104
 18,40 - 19,60                #            131                    #            104
 19,40 - 20,60                #            132                    #            104
                                                                                                     

                      Głowica czujnikowa                    Igła pomiarowa                
             Zakres      33823            …         33824            …
pomiarowy- mm                                                                   
      1,50 - 1,90                #            101                    #            101
     1,80 - 2,20                #            102                    #            101
     2,05 - 2,45                #            103                    #            101
     2,30 - 2,70                #            104                    #            102
     2,55 - 2,95                #            105                    #            102
     2,80 - 3,20                #            106                    #            102
     3,05 - 3,45                #            107                    #            102
     3,30 - 3,70                #            108                    #            102
     3,55 - 3,95                #            109                    #            102
     3,70 - 4,30                #            110                    #            103
     4,20 - 4,80                #            111                    #            103

33820 - 33825

Precyzyjne urządzenia do pomiarów wewnętrznych
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Zestawy precyzyjnych urządzeń do pomiarów wewnętrznych

0
Wykonanie
Granica powtórzenia 0,002 mm, mocne trzpienie
miernicze ze stali hartowanej, ruchome trzpienie
stykowe ze spieku węglikowego. Dostawa w
drewnianym etui (bez czujników precyzyjnych).
Łatwa obsługa.
Urządzenie precyzyjne do pomiarów wewnętrznych
ATORN centruje się samodzielnie w otworze za
pomocą sprężyście ułożyskowanych talerzy
centrujących. W wyniku oscylowania przyrządu w
otworze powtarzalny punkt zwrotny (wynik pomiaru)
jest precyzyjnie ustalany. Prosta wymiana trzpieni i
tarcz pomiarowych pozwala na szybkie przygotowa-
nie przyrządu do pomiaru innych średnic.
Pomiar odchyleń kształtu:
Obracanie i/lub przesuwanie przyrządu w otworze
umożliwia zebranie informacji na temat odchyleń od
okrągłości i walcowatości. 

Zastosowanie
Do pomiaru średnic otworów 
metodą 2 punktowego pomiaru porównawczego.

33828 101
Zestaw, zakres pomiaru 18 - 35 mm

33828 102
Zestaw, zakres pomiaru 35 - 60 mm

33828 103
Zestaw, zakres pomiaru 50 - 150 mm

33828 201
Duży zestaw, zakres pomiaru 18 - 150 mm
Wykonanie
Składa się z 3 przyrządów podstawowych. 
Dzięki przedłużaczom zwiększającym 
zakres pomiarowy może on być całkowicie zakryty.

Wskazówka:
Czujnik patrz 
nr kat. 33074.

33828

                                                                                                                                                                                        
  Obszar zastosowania       Głębokość pomiarowa (Środek trzpienia pomiarowego do dolnej krawędzi uchwytu)        33828            …
                          mm                                                                                                                                               mm                                  
                       18 - 35                                                                                                                                 176                               101
                       35 - 60                                                                                                                                 178                               102
                     50 - 150                                                                                                                                 178                  #            103
                     18 - 150                                                                                                                        176/178                               201

                                                                                                                                                       Stal                     Węgliki spiekane                     Przedłużenie zakresu                     Przedłużenie głębokości           
 Zakres pomiaru     Głębokość pomiaru               Ilość trzpieni                    Ilość tarczy               Grubość     Długość         33830            …         33831            …              33834            …           33835            …
                mm                                mm              pomiarowych                 pomiarowych                        mm             mm                                                                                                                                                   
          4,5 - 6                          80                           9                               -                        -               -                                                           #            101                                                                                       
             6 - 8                       100                           7                               -                        -               -                                                           #            102                                                                                       
             8 - 12                       100                           9                               -                        -               -                                                           #            103                                                                                       
          12 - 20                        110                           9                              1                  0,5              -                                                                         104                                                                                       
          18 - 35                        110                           9                              2            0,5 / 1              -                    #            105                    #            105                                                                                       
          35 - 60                       138                           7                              2                1 / 2              -                                 106                    #            106                                                                                       
        50 - 100                       177                         11                              3         1 / 2 / 3              -                    #            107                                 107                                                                                       
        18 - 100              110 - 177                         27                              7                        -               -                    #            108                    #            108                                                                                       
      100 - 160                       234                           7                              4   1 / 2 / 3 / 6              -                    #            109                    #            109                                                                                       
        50 - 160             180 - 234                         18                              7                        -               -                                  110                    #            110                                                                                       
      160 - 290                       234                           7                              4   1 / 2 / 3 / 6              -                                  111                    #            111                                                                                       
      280 - 510                       400                           7                              4   1 / 2 / 3 / 6              -                    #            112                    #            112                                                                                       
      400 - 800                              -                             -                               -                        -               -                    #            113                    #            113                                                                                       
                      -                              -                             -                               -                        -          50                                                                                                        #            101                                          
                      -                              -                             -                               -                        -          70                                                                                                        #            102                                          
                      -                              -                             -                               -                        -        250                                                                                                                                                  #            101
                      -                              -                             -                               -                        -        500                                                                                                                                                  #            102
                      -                              -                             -                               -                        -        750                                                                                                                                                  #            103
                      -                              -                             -                               -                        -      1000                                                                                                                                                  #            104

Zestawy precyzyjnych urządzeń do pomiarów wewnętrznych

L
Typ SU
Wykonanie
Z automatycznym centrowaniem oraz przeniesie-
niem bez luzu ruchu trzpienia mierniczego na
czujnik zegarowy, ze stałą temperaturą. Ustawienie
wartości żądanej przy pomocy przyrządu nastaw-
czego nr kat. 33845, pierścieni nastawczych nr kat.
32492 przy zastosowaniu dostarczonych sworzni 
i tarczy mierniczych. Do badania wszystkich
wymiarów pośrednich służą tarcze miernicze oraz
wymienne sworznie miernicze, trzpienie miernicze
ze spieku węglikowego. Odczyt 0,01 lub 0,001 mm
w zależności od zastosowanego czujnika zegarowe-
go. Czujniki zegarowe patrz nr kat. 33001 - 33064,
czujniki precyzyjne nr kat. 33071 - 33074 (tutaj
czujnik specjalny nr kat. 33114 nr 7 wymagany jako
przedłużenie trzpienia pomiarowego). Zakres
odchylenia maks. 0,002 mm, dokładność powtarzal-
ności maks. 0,0005 mm (dla zakresu pomiaru do
290 mm), bez czujnika zegarowego, w skrzynce
drewnianej.

Zastosowanie
Do szybkiego ustalenia średnicy i kontroli odchyłek
kształtu.
Wskazówka:
Zakres pomiaru 18 - 100 mm zawiera trzpienie
miernicze wielkości 18 - 35 / 35 - 60 oraz 50 - 100
mm. Zakres pomiaru 50 - 160 mm zawiera trzpienie
miernicze wielkości 50 - 100 oraz 100 - 160 mm. 
Zakres pomiaru 160 - 290 zawiera dodatkowo
przedłużkę 70 mm. 
Urządzenie ustawiające ESU patrz nr kat. 33845.
Dokładny prospekt na zamówienie. 
Inne wersje np.również do uzębienia wewnętrznego
oraz innych głębokości mierniczych jak również
wersje z załamaniem pod kątem dostępne na
zamówienie. 

33830
Kompletny zestaw,
Sworznie miernicze z kulkami stalowymi.

33831
Kompletny zestaw,
Sworznie miernicze ze spieku węglikowego. 

33834
Przedłużenie zakresu pomiarowego
Tylko do zakresów pomiaru 18 - 100 mm 
i 50-100 mm, do sporadycznych pomiarów 
powyżej 100 mm.

33835
Przedłużenie głębokość pomiaru
Trzpień chwytowy Ø 8 mm, możliwość zastosowania
od otworu Ø 35 mm. 33830 - 33831

33828

33830 - 33835
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Zestawy precyzyjnych urządzeń do pomiarów wewnętrznych

L
Wykonanie
Patrz nr kat. 33830-33835, jednak z 2 wymiennymi
dolnymi częściami, trzpienie pomiarowe z końców-
kami z węglików spiekanych, stałe trzpienie pomia-
rowe w rozmiarze 1 seryjnie, w rozmiarze 2 do
wyboru z końcówkami z węglików spiekanych,
zakres odchyłki poniżej 0,002 mm, dokładność
powtórzenia poniżej 0,0005 mm. Kompletny zestaw
składający się z górnej części, 2 głowic pomiaro-
wych, trzpieni pomiarowych, tarcz pomiarowych,
przedłużeń zakresu pomiarowego (w rozm. 2) i
różnych. kluczy do obsługi, bez czujnika zegarowe-
go, w drewnianej skrzynce.
Zastosowanie
Szczególnie dobrze nadaje się na stanowiska, gdzie
trzeba mierzyć bardzo często najróżniejsze otwory.

33837
Typ SV
Kompletny zestaw, stałe sworznie miernicze ze
stalowymi kulkami.

33837 103
Typ SVS
Dodatkowo z głowicami do otworów ślepych do
mierzenia otworów ślepych.

33838
Typ SV
Kompletny zestaw, stałe sworznie miernicze 
z spieku węglikowego.

33838 103
Typ SVS
Dodatkowo z głowicami do otworów ślepych do
mierzenia otworów ślepych.

Wskazówka:
Urządzenie ustawiające ESU patrz nr kat. 33845.

Precyzyjne urządzenia do pomiarów wewnętrznych

L
Typ SS
Wykonanie
Patrz nr kat. 33830-33834. Przyrządem można
mierzyć średnice do 1,5 mm (h2) do dna otworu.
Wstępne ustawienie badanej średnicy wykonuje się
przy pomocy suwmiarki ze spieku węglikowego 
z podziałką milimetrową. Suwak ma zazębienia i jest
wymienny. Na dany przyrząd przypada kilka
suwmiarek o określonych zakresach pomiaru ze
standardowym wyposażeniem. Precyzyjne ustawie-
nie wartości kontrolnej dla otworu następuje przy
pomocy przyrządu nastawczego (patrz nr kat. 33845
107) lub pierścieni nastawczych. 

Do odczytu 0,01 mm przeznaczone są czujniki
zegarowe nr kat. 33009-33025, do odczytu 0,001
mm przeznaczone są czujniki zegarowe nr kat.
33060-33064 ew. 33071 174 (tu czujniki specjalne,
nr kat. 33114, nr 7 wymagane jako przedłużacz),
zakres odchyłki poniżej 0,004 mm (zakres pomiaru
do 50 mm) i poniżej 0,0025 mm (zakres pomiaru do
110 mm), dokładność powtórzenia poniżej 0,001
mm, bez czujnika zegarowego, w drewnianej
skrzynce.
Zastosowanie
Do ustalania średnicy otworów ślepych i nasadek
centrujących.

Wskazówka:
Urządzenie ustawiające ESU patrz nr 
kat. 33845 107. Zakres pomiaru 110 mm i wersja 
z h2 = 1,0 mm dostępne są na zamówienie. 

33840

                                                                                                                                                                                        
  Zakres pomiaru (l1)    Głębokość pomiaru (h1)      Zakresy pomiaru suwmiarki (l1)                    33840            …
                            mm                                     mm                                                   mm                                              
                       20 - 50                                              80                    20 - 30 / 30 - 40 / 40 - 50                                #            101
                      50 - 110                                              60                                   50 - 80 / 80 - 110                                #            102
                    110 - 300                                                  -                                                                  -                            #            103

Części zamienne i rysunki złożeniowe L precyzyjnych urządzeń do pomiarów wewnętrznych dostępne są na zamówienie.

                                                                                                                                                                                                                                Stal               Węgliki spiekane        
 Rozmiar           Zakres pomiaru            Zakres pomiaru - otwór nieprzelotowy     Głębokość pomiaru          Ilość trzpieni            Grubość tarcz                  Długość    33837            …           33838            …
                                     mm                                                                     mm                                mm         pomiarowych      pomiarowych mm    przedłużeniamm                                                                   
          1                        6 - 18                                                                     -                            100                        17               0,25 / 0,5                             -                                                        #            101
          2                   18 - 160                                                                     -                            145                        19        0,5 / 1 / 2 / 3                16 / 55              #            102                     #            102
            2                   18 - 160                                                      20 - 140                            145                        19        0,5 / 1 / 2 / 3                15 / 55              #            103                     #            103

Urządzenia ustawiające ESU

L
Wykonanie
Zakres dostawy: Rama z uchwytem szczękowym
nastawianym, dwie sztuki szczęk nastawczych,
nóżka miernicza ze spieku węglikowego o jakości
płytki wzorcowej, element zaciskowy, stopka, bez
płytek wzorcowych, w drewnianej kasecie.
Zastosowanie
Stosowane w pozycji poziomej i pionowej. Do
dokładnego precyzyjnego ustawienie urządzeń do
pomiarów wewnętrznych typu SU / SK / SW / SMT /

SP / SV na pożądany wymiar zakładany za pomocą
płytek wzorcowych.

33845 107
Do typu SS.

Wskazówka:
Zakres pomiaru 4,5 - 30 mm dostępne na 
zamówienie.

33845

                                                                                       
             Zakres pomiaru                      33845            …
                                 mm                                                
                         4,5 - 160                                  #            101
                          18 - 160                                  #            103
                          18 - 290                                  #            104

                                                                                       
             Zakres pomiaru                      33845            …
                                 mm                                                
                        160 - 510                                  #            105
                        160 - 800                                  #            106
                          20 - 300                                  #            107

33837 103

l1

h 1

h 2

33837 - 33838

33840

33845

Info

Precyzyjne urządzenia do pomiarów wewnętrznych │ Przyrządy nastawcze │ Płytki wzorcowe chropowatości powierzchni
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L

Typ KT:             Do pomiaru zazębień wewnętrznych, 
Typ SN:             Do pomiaru rowków i wcięć,
Typ ST:              Do pomiaru stojących obudów łożysk, rowków i wcięć,
Typ SL:              Do pomiaru otworów przy dosuwanym wytaczadle.

Dostępne na zamówienie, proszę zwrócić się do nas z zapytaniem!

Typ ST

Typ KT

Typ SN Typ SL

Nowe silnikowe przyrządy nastawcze TESA
TPS nadają się do ustawiania wskaźników 
i kalibracji przyrządów do pomiarów długości
z 2- i 3 punktami względnie liniami stykowymi
do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
do 1500 mm.

Zaleta:
Jeden jedyny przyrząd nastawczy może
zastąpić wiele wzorców, np. pierścienie
nastawcze i równoległe płytki wzorcowe.

Przyrządy nastawcze oraz wkłady miernicze
do różnorodnych zastosowań są dostępne na
zamówienie. 

Prosimy o kontakt z nami!

Zestawy płytek wzorcowych chropowatości powierzchni
RUGOTEST
Wykonanie
Chropowatość podzielona jest na 
12 klas - N0 do N11. 
Zastosowanie
Do badań porównawczych struktury powierzchnio-
wej metodą oglądu i dotyku (paznokciem), zgodnie z
normami ISO/R468, ISO 2632/1 1975 i NFE 05-051.

Wskazówka:
Takiego rodzaju płytki wzorcowe ukazują w sposób
racjonalny różne rodzaje powierzchni, jakie można
uzyskać przy pomocy maszyn stosowanych w
przemyśle.

33890 101
Zastosowanie
W pełnym zakresie w następujących metodach
obróbki: frezowanie obwiedniowe, szlifowanie,
frezowanie czołowe, docieranie, struganie/toczenie,
honowanie. Wraz z tabelami dla różnych rodzajów
obróbki.

33890 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Obszar zastosowania                                Ilość wzorców     Wymiary płytek wzorcowych     Zakresy porównania        Klasy chropowatości ISO               33890            …
                                                                     porównawczych                                               mm                            Ra µm                                                                                            
    Ogólne                                                                                      27                                             120 x 90                         0,05 - 12,5         N 2 - N 10                                                                       101
    Obr. strumieniowa                                                                 18                                             120 x 90                         0,80 - 25,0         N 6 - N 11                                                          #            103
    Struganie                                                                                    6                                              110 x 50                         0,80 - 25,0         N 6 - N 11                                                          #            106
    Toczenie                                                                                     6                                              110 x 50                         0,40 - 12,5         N 5 - N 10                                                                       107
    Frezowanie czołowe                                                                6                                              110 x 50                         0,40 - 12,5         N 5 - N 10                                                                       108
    Szlifowanie czołowe                                                               8                                             130 x 50                         0,025 - 3,2         N 1 - N 8                                                            #            109
    Szlifowanie powierzchni walcowych                                8                                             130 x 50                         0,025 - 3,2         N 1 - N 8                                                            #            110
    Obróbka elektroiskrowa                                                        6                                              110 x 50                         0,40 - 12,5         N 5 - N 10                                                          #            111

33890 107 33890 110

33890

Urządzenia pomiarowe do specjalnych zastosowańInfo

Silnikowe przyrządy nastawcze TESA TPS 300/500/1000/1500Info

(
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    Typ                                                                                                            33902            …              33903            …
                                                                                                                                                                                        
     Przyrząd do pomiaru chropowatości HOMMEL-ETAMIC W5                                       101                                             
     HOMMEL-ETAMIC Printer P5                                                                                                                                 #            101

33902S
33902
Duży wyświetlacz kolorowy z oceną tolerancji.
Wskazanie pozycji czujnika dla dokładnego
ustawiania przyrządu pomiarowego. Intuicyjny
kreator wyboru współczynników i obsługa wszyst-
kich funkcji urządzenia. Podświetlana osłona
czujnika. Pamięć wewnętrzna dla 5 programów
pomiarowych i maks. 10 000 wyników pomiarów.
Zintegrowany akumulator litowo-jonowy pozwalają-
cy na wykonanie do 800 pomiarów. Złącza USB 
i Bluetooth. Wymienna sonda ze ślizgaczem.
Ścieżka badawcza zgodna z ISO/JIS/MOTIF, maks.
17,5 mm. 
Cut off: 0,25/0,8/2,5 mm. Filtr: filtr prawidłowej fazy
profilu, podwójny filtr Gaussa, filtr Ls.

Pomiar i analiza następujących współczynników
chropowatości: Ra, Rz, Rmax (Rt), Rq, RSm,
Rmr(c),  Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, R, AR, Rx,
Rp, Rpm, RZ(JIS), Ry, tp, RPc, R3z.
Zakres dostawy:
HOMMEL-ETAMIC W5, sonda chropowatości T1E 
(2 µ/90°) z zakresem pomiaru +/- 100 µm, pryzma
do nakładania na drobne wałki, przewód USB,
ładowarka, instrukcja obsługi, zakładowe świadect-
wo kalibracji, w walizce.

33903 101
HOMMEL-ETAMIC PRINTER P5
Drukarka termiczna ze złączem Bluetooth do
protokółowania współczynników, warunków pomiaru
i profilu chropowatości jako przedstawienia graficz

nego w wysokiej rozdzielczości. Wraz z 5 
rolkami papieru termicznego, ładowarką 
i walizką do przechowywania.

Wskazówka:
Papier termiczny do drukarki 
Printer P5 patrz 
nr kat. 33930 120.

Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości HOMMEL-ETAMIC W5

33903

Oprogramowanie EVOVIS dla HOMMEL-ETAMIC W5+W10

S
Wykonanie
Komputerowy program do analizydla przenośnych
przyrządów do pomiaru chropowatości:
- HOMMEL-ETAMIC W5 (nr kat. 33902 101)

und HOMMEL-ETAMIC W10 (nr kat. 33925 101)
- HOMMEL-ETAMIC T1000basic, T1000wave od

roku produkcji 1999
- Pracuje w systemie operacyjnym 

Windows 7 / 64 bit, Windows XP

Funkcje:
- Tworzenie planu badania
- Pomiar i analiza
- Automatyczne tworzenie tabel wyników
- Tworzenie i edytowanie protokołów
- Funkcja multiprint
- Automatyczne procesy badawcze
- Zarządzanie obiektami, plan sieci
- Ustawienia systemowe
- Możliwość przełączania języka aplikacji: niemiecki, 

angielski, francuski, hiszpański, polski, rosyjski,
chiński

Analizy:
- Wszystkie popularne współczynniki zgodnie z DIN

EN ISO 4287, 13565, MOTIF ISO 12085, JIS
B601, ASME B46 DIN EN 10049

- Filtr zgodnie z DIN EN ISO 11562, 3274, ISO
13565-1, wydajny filtr Gaussa ISO 16610-31

- Analiza profili P/R/W
- Interaktywna krzywa Abotta
- Szerokie możliwości edycji protokołów
- Wydajna pomoc online
Zakres dostawy:
Nośnik danych CD, plik z licencją oprogramowania,
odbiornik USB

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    33910            …
                                                                                                                                                                                        
     Oprogramowanie EVOVOS mobile                                                                                                                      #            201

Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości HOMMEL-ETAMIC W10

S
- Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości klasy

dokładności 
1 dla pomiarów ze ślizgaczem

- Pomiar wszystkich popularnych współczynników chropowa-
tości za pomocą bezprzewodowej głowicy pomiarowej

- Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego 4,3 cala
- Zintegrowana drukarka termiczna i zintegrowany wzorzec

chropowatości
- Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
- Złącze USB do połączenia z komputerem
- Osiem programów pomiarów z szerokimi możliwościami

programowania oferuje indywidulne funkcje programów
pomiarów

Zakres dostawy:
- HOMMEL-ETAMIC W10 urządzenie podstawowe
- Bezprzewodowa głowica pomiarowa LV17 z sondowaniem 

osiowym i poprzecznym
- Podświetlana osłona czujnika
- Czujnik chropowatości T1E 

2 µm / 90°, zakres pomiaru
100 µm

- Zasilacz sieciowy
- 2 rolki papieru do drukarki
- Zakładowe świadectwo odbioru
- Instrukcja obsługi
- Walizka do przechowywania

33925

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    33925            …
                                                                                                                                                                                        
     Przyrząd do pomiaru chropowatości HOMMEL-ETAMIC W10                                                                                   101

   Dane techniczne:                                                  
   Zakres pomiaru:                                                      maks. 320 µ (-210/+110) zależnie od sondy chropowatości
   Sonda:                                                                     indukcyjna sonda ze ślizgaczem 2 µm/90°
   Ścieżka sondy:                                                        17,5 mm (1,5 / 4,8 / 15 mm)
   Ilość pojedynczych ścieżek pomiarowych:              1 ... 5, wybór
   Ic:                                                                            0,25 / 0,8 / 2,5 mm
   Filtr Iamda S:                                                           niezależny od lc, z możliwością wyłączenia
   Filtr:                                                                         DIN EN ISO 11562, DIN EN ISO 16610-21, ISO 13565-1, 
                                                                                   filtr λs zgodny z DIN EN ISO 3274
   Prędkość sondowania::                                           0,15 / 0,5 / 1,0 mm/s, powrót 3 mm /s
   Współczynniki powierzchni DIN EN ISO 4287:       Ra, Rz, Rt, Rmax, Rp, Rpm, Rv, RPc, RSm, Rq, RSk,
                                                                                   Rku, Rdq, Rdc, Rmr(c)[%], Rmr(c)[µm], R3z, Rz-ISO
   Współczynniki powierzchni DIN EN ISO 13565:     Rpk*, Rpk, Rk, Rvk, Rvk*, Mr1, Mr2
   Współczynniki powierzchni MOTIF ISO 12085:      R, Rx, Ar, Nr, CR, CF, CL, W, Wx, Aw, Nw
   Współczynniki powierzchni DIN EN ISO 10049:     RPc, Ra
   Współczynniki specjalne:                                        Współczynniki szczelności: Rmr(c), Pmr(c) z
                                                                                   c = czynnik x współczynnik (czynnik: 0,01 - 1,00)
                                                                                   Współczynnik: Rt, Tmax, Rz, Ra, Pt, Pmax, Pz, Pa)

33902 - 33903

33925

33910

Przyrządy do pomiaru chropowatości i akcesoria
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Cyfrowy przyrząd do badania chropowatości

ß
TR110
Wykonanie
Urządzenie wykorzystuje czujnik pizoelektryczny,
który sonduje przeznaczoną do pomiaru chropowatą
powierzchnię z pomocą diamentowej końcówki.
Charakteryzuje się wysoką dokładnością, dużym
zakresem pomiaru i bezpieczną obsługą. Z pod-
świetlanym wyświetlaczem LCD. Automatyczne
wyłączanie po 90 sekundach. Urządzenie może być
używane podczas ładowania.
Dane techniczne:
Jednostki miary Ra, Rz,
Zakres pomiaru Ra: 0,05...15,0 µm,
Zakres pomiaru Rz: 0,10...50,0 µm.
Niepewność pomiarowa: +/- 6% wartości pomiaru,
Odcinek pomiarowy: 6 mm.

Czujnik: Diament, promień końcówki 10 µm 
+/- 2,5 µm.
Pojedynczy odcinek pomiarowy (Cut off):
0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm.
Całkowity odcinek pomiarowy: 1,25 mm, 4,0 mm,
5,0 mm.
Temperatura robocza: 0...+40°C,
Temperatura magazynowania / transportowania:
-20...+60° C,
Wilgotność powietrza: 90%.
Wymiary: 102 x 70 x 22 mm,
Waga: 180 g,
Akumulator 2 x 3,0 V Li-Ion.
Dostarczane razem ze wzorcem regulacyjnym,
zasilaczem sieciowym/ładowarką 230 V/50 Hz, 
9 V i torbą ochronną. 
W twardej walizce z zamkiem szyfrowym. 

Zastosowanie
W kontroli przyjęć, przy produkcji 
i na miejscu zastosowania do 
metali i niemetali.

33895

                                               
                                                                                                                                                              33895            …
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                   201

                                                                                         
                                                               33903            …
                                                                                         
     Statyw pomiaru wysokości HS300          #            103
     Adapter W5 dla HS300                                #            104
     Sonda T1E (2 µm/90°)                                  #            106
     Sonda T1E, odporny na olej (2 µm/90°) #            107
     Sonda T3E (5 µm/90°)                                  #            108

4.
58

Ø
 1

.8
5 1

15,51.5 TK050

                                                                                         
                                                               33930            …
                                                                                         
     Przedłużacz sondy AZZ 55                        #            112
     Podręcznik Chropowatość                         #            113
     Stacjonarne stanowisko pomiarowe      #            118
     Wzorzec chropowatości RNDH 3                           119
     Papier termiczny (10 rolek)                                      120

Akcesoria do przyrządów do pomiaru chropowatości HOMMEL-ETAMIC W5+W10

S
33903 103
Statyw pomiaru wysokości HS300
Wykonanie
Ze stopą statywu z żeliwa i szlifowanym podparciem
3-punktowym.Regulacja wysokości 300 mm, zakres
wychylenia +/- 180°.

Wskazówka:
Do montażu przenośnych przyrządów do pomiaru
chropowatości W5+W10, konieczny jest adapter W5
(nr kat. 33903 104).

33903 104
Adapter W5
Zastosowanie
Do mocowania przenośnych przyrządów do pomiaru
chropowatości HOMMEL-ETAMIC W5+W10 na
statywie pomiaru wysokości HS300.

33930 105
Sonda T1K
Z wąskim ślizgaczem do pomiarów na powierzch-
niach wklęsłych i wypukłych, takich jak np. bruzdy
na łożyskach tocznych. Promień ślizgacza = 
0,2 mm.

33930 106
Sonda zamienna T1E odporna na działanie oleju
Ze ślizgaczem do pomiaru na równych powierzch-
niach, wałkach i w otworach.

33930 107
Standardowa sonda zamienna T1E
Ze ślizgaczem do pomiaru na równych powierzch-
niach, wałkach i w otworach.

33930 108
Sonda TK050
Z przesuniętym ślizgaczem do otworów od 2 mm
średnicy.

33930 109
Sonda T1D
Z czujnikiem przed ślizgaczem, do pomiarów 
w bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni czoło-
wych, ślepych otworów oraz uskoków.

Wskazówka:
Inne sondy dostępne są na zamówienie.

33930 112
Przedłużacz sondy AZZ 55
Przedłużacz dla 6-biegunowej sondy, 
długość 55 mm, Ø trzpienia ok. 11 mm.

33930 118
Stacjonarne stanowisko pomiarowe dla W5+W10
Z rowkiem T, wraz ze statywem pomiarowym, płytą
pomiarową i bezstopniowym mechanizmem
wychylnym +/- 180°, zakres regulacji wysokości 
300 mm. Wymiary (dł. x szer. x wys.) 400 x 280 x
483 mm.

Wskazówka:
Do montażu przenośnych przyrządów do pomiaru
chropowatości W5+W10, konieczny jest adapter W5
(nr kat. 33903 104).

33930 119
Wzorzec chropowatości RNDH 3
Wzorzec geometryczny z niklu. 
Rowki trójkątne/sinusoidalne. 
Ra: ok. 3,2 µm,
Rz: ok. 10,0 µm.

33930 120
Papier termiczny do W10 
i Printer P5

33903 103

1.8

7
3.

2

T1K20 0.1

Ø
 3
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T1D

1.8

ø
 3

.9

T1E

33930 106-107

33930 108

33930 10933930 105

33930 119

33930 118

                                                                                         
                                                               33930            …
                                                                                         
     Sonda T1K (5 µm/90°)                                  #            105
     Sonda T1E, olejoodporna (5 µm/90°)      #            106
     Sonda T1E (5 µm/90°)                                                107
     Sonda TK050 (5 µm/90°)                             #            108
     Sonda T1D (5 µm/60°)                                  #            109

33903 - 33930

33895

33_HHW_Katalog_2015_PL  09.09.15  09:01  Seite 33.27



Technika pomiarowa/
kontrolna

33.28 # = częściowo z zapasów
magazynowych

www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63 a

= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach. PL/OP

Przyrządy do pomiaru wilgotności i temperatury materiału oraz powietrza TESTO 606-1 i 606-2

.
33942 101-102
Wykonanie
Precyzyjne pomiary wilgotności drewna dzięki
założonym charakterystykom np. dla buka, świerka,
modrzewia, dębu, sosny i klonu. Charakterystyki dla
wylewki cementowej, betonu, gipsu itp.. Z funkcją
Hold i funkcją samotestowania. Temperatura
robocza -10…50°C.

Zakres dostawy:
TESTO 606, protokół kalibracji, pasek na rękę, kieszeń
na pasek, pokrywa ochronna, baterie (2 x AAA).
Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 304.

33942 102
TESTO 606-2
Dodatkowy pomiar temperatury i wilgotności
powietrza do oceny procesów suszenia.

                                                                                                                                                                                        
               Typ                                                                                                                                         33942            …
                                                                                                                                                                                        
                  TESTO 606-1                                                                                                                                                                101
                  TESTO 606-2                                                                                                                                                                102

      Dane techniczne:                                          TESTO 606-1                                                                             TESTO 606-2
      Wilgotność materiału Zakres pomiaru:            0…90%                                                                                      0…90%
      Rozdzielczość:                                                0,1                                                                                              0,1
      Dokładność:                                                    +/-1% (przewodność)                                                                 +/-1% (przewodność)
      Jednostki:                                                        %w.w., temperatura mokrego termometru, punkt rosy               %w.w., temperatura mokrego termometru, punkt rosy
      Wilgotność powietrza Zakres pomiaru:           –                                                                                                 0…100%w.w. (wilgotności względnej)
      Rozdzielczość:                                                –                                                                                                 0,1%w.w.
      Dokładność:                                                    –                                                                                                 +/-2,5%w.w. (5…95%w.w.)
      Jednostki:                                                        –                                                                                                 %w.w., temperatura mokrego termometru, punkt rosy
      Zakres pomiaru temperatury powietrza:         –                                                                                                 -10…+50°C
      Rozdzielczość:                                                –                                                                                                 0,1°C
      Dokładność:                                                    –                                                                                                 +/-0,5°C
      Jednostki:                                                        –                                                                                                 °C/°F
      Wymiary (razem z pokrywą ochronną):          119 x 46 x 25 mm                                                                      119 x 46 x 25 mm

Przyrząd do pomiarów temperatury powietrza i powierzchni TESTO 810

.
Pomiar IR z 1 punktem laserowego oznakowania
pomiaru i systemem optycznym 6:1. Pomiar temperatury
powietrza, wskaźnik różnic temperatury np. pomiędzy
oknem a powietrzem. Funkcja Hold i wartości maks.-
/min.. Temperatura robocza -10…50°C.

Zakres dostawy:
TESTO 810, protokół kalibracji, pasek na rękę,
kieszeń na pasek, pokrywa ochronna, baterie 
(2 x AAA).

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 304.

     Dane techniczne:                                                        TESTO 810
     Zakres pomiaru temperatury powierzchni:                    -30…+300°C
     Rozdzielczość:                                                              0,1°C
     Dokładność:                                                                  +/-2,0°C (-30…+100°C) +/-2% wartości średniej (pozostały zakres pomiaru)
     Układ optyczny:                                                             6:1
     Jednostki:                                                                      °C/°F
     Zakres pomiaru temperatury powietrza:                        -10…+50°C
     Rozdzielczość:                                                              0,1°C
     Dokładność:                                                                  +/-0,5°C
     Jednostki:                                                                      °C/°F
     Wymiary (razem z pokrywą ochronną):                        119 x 46 x 25 mm
                                                                                                                                                                                        
               Typ                                                                                                                                         33940            …
                                                                                                                                                                                        
                  TESTO 810                                                                                                                                                                    101

Przyrząd do pomiarów wilgotności powietrza i temperatury TESTO 610

.
Długotrwale stabilny czujnik wilgotności, dokładność
2,5%w.w., z protokołem kalibracji. Wraz zoblicze-
niem punktu rosy i WetBulb (temperatura mokrego
termometru). Funkcja Hold i wartości maks.-/min..
Temperatura robocza -10…50°C.

Zakres dostawy:
TESTO 610, protokół kalibracji, pasek na rękę,
kieszeń na pasek, pokrywa ochronna, baterie 
(2 x AAA).

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 304.

    Dane techniczne:                                           TESTO 610
    Zakres pomiaru temperatury:                          -10…+50°C
    Rozdzielczość:                                                0,1°C
    Dokładność:                                                    +/-0,5°C
    Jednostki:                                                        °C/°F
    Zakres pomiaru wilgotności:                            0…100%w.w.
    Rozdzielczość:                                                0,1%w.w.
    Dokładność:                                                    +/-2,5%w.w. (5…95%w.w.)
    Jednostki:                                                        %w.w. (wzgl. wilg.), temperatura mokrego termometru, punkt rosy
    Wymiary (razem z pokrywą ochronną):           119 x 46 x 25 mm
                                                                                                                                                                                        
               Typ                                                                                                                                         33941            …
                                                                                                                                                                                        
                  TESTO 610                                                                                                                                                                    101

33940

33941

33940

33941

33942

Kieszonkowe przyrządy pomiarowe 

33942 10233942 101
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Przyrządy do pomiaru przepływu powietrza, temperatury i wilgotności  TESTO 410-1 i  410-2

.
33943 101-102
Wykonanie
- Zintegrowany pomiar strumienia 

za pomocą 40 mm wiatraka
- Tworzenie wartości średniej dla jednostki czas
- Funkcja Hold
- Wartości maks./min.
- Obliczanie Windchill dla obszarów zewnętrznych
- Temperatura robocza -10…50°C

Zakres dostawy:
- TESTO 410
- Protokół kalibracji
- Pasek na rękę
- Kieszeń na pasek
- Pokrywa ochronna
- Baterie (2 x AAA)

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 304.

33943 102
TESTO 410-2
Wykonanie
Dodatkowy pomiar wilgotności powietrza.

     Dane techniczne:                                      TESTO 410-1                                 TESTO 410-2
     Zakres pomiaru przepływu:                        0,4…20 m/s                                   0,4…20 m/s
     Rozdzielczość:                                            0,1 m/s                                           0,1 m/s
     Dokładność:                                                +/-(0,2 m/s + 2% wart. śr.)             +/-(0,2 m/s + 2% wart. śr.)
     Jednostki:                                                   m/s, km/h, fpm, mph, węzeł,          m/s, km/h, fpm, mph, węzeł,
                                                                        temperatura odczuwalna °C/°F    temperatura odczuwalna °C/°F 
                                                                        (Windchill), Beaufort                      (Windchill), Beaufort
     Zakres pomiaru temperatury:                      -10…+50°C                                   -10…+50°C
     Rozdzielczość:                                            0,1°C                                             0,1°C
     Dokładność:                                                +/-0,5°C                                         +/-0,5°C
     Jednostki:                                                   °C/°F                                             °C/°F
     Zakres pomiaru wilgotności:                       –                                                     0…100%w.w.
     Rozdzielczość:                                            –                                                     0,1%w.w.
     Dokładność:                                                –                                                     +/-2,5%w.w. (5…95%w.w.)
     Jednostki                                                    –                                                     %w.w., temperatura mokrego termometru, punkt rosy
     Wymiary (razem z pokrywą ochronną):      133 x 46 x 25 mm                          133 x 46 x 25 mm
                                                                                                                                                                                        
               Typ                                                                                                                                         33943            …
                                                                                                                                                                                        
                  TESTO 410-1                                                                                                                                                   #            101
                  TESTO 410-2                                                                                                                                                                102

Przyrząd do pomiaru różnic ciśnienia TESTO 510
33944

                                                                                                                                                                                        
               Typ                                                                                                                                         33944            …
                                                                                                                                                                                        
                  TESTO 510                                                                                                                                                                    101

    Dane techniczne:                                       TESTO 510
    Zakres pomiaru ciśnienia:                            0…100 hPa
    Rozdzielczość:                                             0,01 hPa
    Dokładność:                                                 +/-0,03 hPa (0…0,30 hPa)
                                                                        +/-0,05 hPa (0,31…1,00 hPa)
                                                                        +/-(0,1 hPa +1,5% wart. śr.)
                                                                        (1,01 hPa…100 hPa)
    Jednostki:                                                    hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, 
                                                                        inH2O, inHg, psi, m/s, fpm
    Wymiary (razem z pokrywą ochronną):       119 x 46 x 25 mm

33943

33944

33943 101 33943 102

.
Wykonanie
- Możliwość wskazywania wartości paskali w całym 

zakresie pomiaru
- Kompensacja temperatury
- Magnesy na tylnej ściance urządzenia pozwalają na
- Pomiar przepływu za pomocą rurki Pilota
- Kompensacja gęstości powietrza
- Temperatura robocza 0…50°C.

Zakres dostawy:
- TESTO 510
- Protokół kalibracji
- Pasek na rękę
- Kieszeń na pasek
- Pokrywa ochronna
- Baterie (2 x AAA)

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 304.
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Przyrząd do pomiaru natężenia oświetlenia TESTO 540

.
Wykonanie
- Czujnik dopasowany do czułości spektralnej 

oka
- Funkcja Hold dla komfortowego odczytu 

wartości pomiaru
- Wartości maks./min.
- Temperatura robocza 0…50°C.

Zakres dostawy:
- TESTO 540
- Protokół kalibracji
- Pasek na rękę
- Kieszeń na pasek
- Pokrywa ochronna
- Baterie (2 x AAA)

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 304.

33947

    Dane techniczne:                                       TESTO 540
    Natężenie oświetlenia Zakres pomiaru:       0…99.999 lx
                                                                        1 lx (0…19.999 lx)
                                                                        10 lx (20.000…99.999 lx)
    Dokładność:                                                 +/-3% (porównywane z danymi odniesienia)
    Jednostki:                                                    lx, Footcandle
    Wymiary (razem z pokrywą ochronną):       133 x 46 x 25 mm
                                                                                                                                                                                       
               Typ                                                                                                                                         33947            …
                                                                                                                                                                                       
                  TESTO 540                                                                                                                                                                    101

Przyrząd do pomiaru ciśnienia bezwzględnego, ciśnienia barometrycznego i wysokości TESTO 511

.
Wykonanie
- Dokładność ciśnienia bezwzględnego +/- 3 hPa
- Obliczanie barometrycznego ciśnienia powietrza
- Barometryczny pomiar wysokości
- Temperatura robocza 0…50°C.

Zakres dostawy:
- TESTO 511
- Protokół kalibracji
- Pasek na rękę
- Kieszeń na pasek
- Pokrywa ochronna
- Baterie (2 x AAA)

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 304.

    Dane techniczne:                                       TESTO 511
    Zakres pomiaru ciśnienia:                            300…1.200 hPa
    Rozdzielczość:                                             0,1 hPa
    Dokładność:                                                 +/-3,0 hPa
    Jednostki:                                                    hPa, mbar, Pa, mmH2O,
                                                                        mmHg, inH2O, inHg, psi, m, ft
    Wymiary (razem z pokrywą ochronną):       119 x 46 x 25 mm
                                                                                                                                                                                        
               Typ                                                                                                                                         33945            …
                                                                                                                                                                                        
                  TESTO 511                                                                                                                                                      #            101

.
Wykonanie
- Optyczny pomiar obrotów z

oznakowaniem punktów pomiaru LED
- Wartości maks./min.
- Temperatura robocza 0…50°C.

Zakres dostawy:
- TESTO 460
- Protokół kalibracji
- Pasek na rękę
- Kieszeń na pasek
- Pokrywa ochronna
- Baterie (2 x AAA)

Wskazówka:
Znaczniki odblaskowe patrz nr kat. 39120 102.
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 304. 

Obrotomierz, optyczny TESTO 460

                                                                                                                                                                                       
               Typ                                                                                                                                         39121            …
                                                                                                                                                                                       
                  TESTO 460                                                                                                                                                                    101

    Dane techniczne:                                       TESTO 460
    Zakres pomiaru:                                           100…29.999 rpm
    Rozdzielczość:                                             0,1 rpm (100…999,9 rpm)
                                                                        1,0 rpm (1.000…29.999 rpm)
    Dokładność:                                                 +/-(0,02% wart. śr.) +1 cyfra
    Jednostki:                                                    rpm, rps
    Wymiary (razem z pokrywą ochronną):       119 x 46 x 25 mm

33945

33945

39121

33947

39121

Kieszonkowe przyrządy pomiarowe │ Paski pomiaru temperatury │ Pirometry na podczerwień
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Paski pomiaru temperatury

.
Wykonanie
Samoprzylepne folie z elementami czułymi na
ciepło. W ciągu 1 sek. następuje nieodwracalna
zmiana koloru. Dokładność do +150°C: +/-1,5°C,
od +150°C: +/-1% danej wartości temperatury.
Praktyczny zestaw pasków pomiarowych z 10
paskami. Dł. x szer. 50 x 18 mm. 
Zastosowanie 
Do kontroli i nadzoru temperatury, np. przy pomia-
rach ruchomych elementów, do długotrwałego
nadzoru małych przedmiotów.

Wskazówka:
Paski pomiarowe na rolce, np. do maszyn nakle-
jających etykiety, dostępne na zamówienie. 

33951

                                                                                                                                                                                        
                     Zakres pomiaru                                                                                                               33951            …
                                           °C                                                                                                                                         
                                +37…+65                                                                                                                                                     102
                              +71…+110                                                                                                                                                     103
                            +116…+154                                                                                                                                                     104
                            +160…+199                                                                                                                                       #            105
                           +204…+260                                                                                                                                       #            106

33952 10233952 101

0
Wykonanie
- Wskazania w°C i°F
- Laser do celowania (klasa II a) dla dokładnego

nacelowywania mierzonego obiektu (dołączany)
- Podświetlenie wyświetlacza (podłączany)
- Funkcje alarmowe: akustyczny i optyczny alarm 

HIGH-/LOW
- Min / maks. / Scan / Hold / OFF
Zastosowanie
Bezdotykowy pomiar temperatur powierzchni.
Idealny do bezpiecznego pomiaru części żarzących
się, o bardzo ostrych kantach, obracających się lub
będących pod napięciem, jak również do miejsc 
z utrudnionym dostępem.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303 
i 39900 405.

33952 103
Wykonanie
Wyposażony w laser X do rozpoznania faktycznej
wielkości mierzonego pola.
Funkcja laser DFL (Dual Fokus Laser):
Optyka standardowa 75:1 może być przełączona
przy pomocy przestawienia dźwigni na optykę
punktu ostrości (ognisko 62:1, punkt pomiarowy 
Ø 1 mm przy odległości 62 mm). Idealne np. do
sprawdzania małych elektronicznych elementów
konstrukcyjnych.

Pirometry na podczerwień 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                     Zakres pomiaru                                                                                                                                                                                                                  33952            …
                                           °C                                                                                                                                                                                                                                            
                                   -32...+530                                                                                                                                                                                                                                                                     101
                                   -32...+760                                                                                                                                                                                                                                                       #            102
                                   -32...+900                                                                                                                                                                                                                                                       #            103

        Zakres pomiaru                                            -32...+530°C                                                                                                                                    -32...+760°C                                                                                                                         -32...+900°C
        Wartość podziałki                                           0.1 K                                                                                                                                                 0.1 K                                                                                                                                      0.1 K
        Granica błędu                                                +/-1% lub +/-1°C (0...530°C)                                                                                                           +/-1% lub +/-1°C (0...760°C)                                                                                                +/-0,75% lub +/-0,75°C *
                                                                               +/-1°C +/-0,07°C (0...32°C)                                                                                                            +/-1°C +/-0,07°C (0...32°C)                                                                                                 (* obowiązuje wyższa wartość)
        Ogniskowanie optyczne                                 20:1                                                                                                                                                  40:1                                                                                                                                       75:1 + DFL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
        Stopień emisji regulowany                              0.100 - 1.000                                                                                                                                    0.100 - 1.500                                                                                                                         0.100 - 1.100
        Pamięć wartości pomiaru                               -                                                                                                                                                        20 wartości pomiaru                                                                                                              100 wartości pomiaru
        Wyjście danych                                              wraz z przewodem transmisji danych USB i oprogramowaniem dla systemu Windows                   wraz z przewodem transmisji danych USB i oprogramowaniem dla systemu Windows       wraz z przewodem transmisji danych USB i oprogramowaniem dla systemu Windows
        Złącze czujnika typu K                                   -                                                                                                                                                        wraz z czujnikiem wtykowym typu                                                                                        wraz z czujnikiem wtykowym typu
        Bateria                                                            1 x 9 V E                                                                                                                                          1 x 9 V E                                                                                                                               2 x 1,5 V R6, AA
        Zakres dostawy                                              bateria, osłona gumowa, w etui                                                                                                        bateria, osłona gumowa, w etui                                                                                             baterie, w etui

33952 103

33951

33952
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Pirometr na podczerwień  830-T2/-T4

.
33958 202-203
Wykonanie
Stopień emisji ustawialny od 0,2 do 1,0. Temperatura
robocza -20 do +50°C, możliwość ustawienia alarmu dla
wartości granicznych, oświetlony wyświetlacz, wygodna
obsługa. Z akustycznym alarmem przy przekroczeniu
wartości granicznej, 9V bateria blokowa. Za dopłatą
możliwa jest dostawa wraz z certyfikatem.
Zastosowanie 
Do bezdotykowych pomiarów, np. rotujących mierzonych
obiektów (1). Z opcjonalnymi zewnętrznymi czujnikami np.
do błyszczących powierzchni metalowych (2).
Wskazówka:
pozostałe akcesoria patrz nr kat. 33971.
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 405.

33958 202
TESTO 830-T2 
Wykonanie 
Z 2 laserowymi znakowaniami punktów pomia-
rowych i uchwytem zewnętrznego czujnika TE.
System optyczny pomiaru 10:1. 

33958 203
TESTO 830-T4
Wykonanie
Z 2 laserowymi znakowaniami punktów pomia-
rowych i uchwytem zewnętrznego czujnika TE.
System optyczny pomiaru 30:1. Dzięki temu punkt
pomiarowy przy odległości metra wynosi tylko 3,6
cm. Tym samym można dokonywać pomiaru nawet
małych obiektów z dużej odległości. Wskazanie
wartości min. i maks..

                                                                                                                                                                                        
       Typ                  Zakres pomiaru                                Dokładność       Rozdzielczość                33958            …
                                                      °C                          (-30 … + 400°C)                            °C                                          

         TESTO 830-T2            -30...+400        +/- 2° C / +/- -2% wart.mierz.                               0,1                                        202
         TESTO 830-T4            -30…+400          +/-1° C / +/-2% wart.mierz.                               0,1                                        203

(1) (2)

33958 202 33958 203

Pirometr na podczerwień  TESTO 835

.
Wykonanie
- Pewny i precyzyjnym pomiar do zakresu wysokich

temperatur
- 4-punktowy laser wskazuje dokładnie obszar pomiaru i

zapobiega błędnym pomiarom
- Układ optyczny 50:1 pozwala na bezpieczny pomiar 

z dużej odległości
- Zintegrowany pomiar stopnia emisji dla całkowitej
pewności pomiaru

- Komfortowe korzystanie z menu dzięki ikonom 
i joystickowi

- Zapis wartości i miejsca pomiaru i analiza danych 
na komputerze za pomocą bezpłatnego oprogramowania

EasyClimate
Zakres dostawy:
Pirometr na podczerwień, 4-punktowe oznakowanie 
laserowe, zarządzanie danymi pomiarów, oprogramowa-
nie komputerowe, wraz z bateriami i protokołem kalibracji.
Wskazówka:
pozostałe akcesoria patrz nr kat. 33971. 
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.

33959 101
TESTO 835-T1
Wykonanie
Wstęp do inteligentnej techniki pomiarowej wykorzystują-
cej podczerwień.Ten praktyczny pirometr na podczerwień
oferuje największe możliwe bezpieczeństwo i precyzję
pomiarów temperatury mniejszych obiektów ze średniej
odległości, np. przy monitorowaniu temperatury ścian,
szukaniu usterek instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych
lub kontroli jakości produktów wytwarzanych przemysło-
wo.

33959 102
TESTO 835-T2
Wykonanie
Profesjonalista do zakresu wysokich temperatur. Dzięki
rozszerzonemu zakresowi pomiaru ten pirometr na
podczerwień precyzyjnie i z bezpiecznej odległości 
mierzy temperatury do 1500°C, np. przy monitorowaniu
temperatury produktów w przemyśle szklanym, ceramicz-
nym i metalowym.

33959 103
TESTO 835-H1
Wykonanie
Urządzenie specjalne ze zintegrowanym pomiarem
wilgotności powierzchni. Za pomocą wyjątkowego,
opatentowanego pomiaru wilgotności powierzchni przy
użyciu podczerwieni można np. odpowiednio wcześnie
rozpoznawać zagrożenie budowli zagrzybieniem, mierzyć
wilgotność lub sprawdzać odległość 
punktu rosy.
Dostawa wraz 
z modułem do 
pomiaru wilgotności

33959

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                                                                                                                                                                                                                                    33959            …
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         TESTO 835-T1                                                                                                                                                                                                                                                                         #            101
         TESTO 835-T2                                                                                                                                                                                                                                                                         #            102
         TESTO 835-H1                                                                                                                                                                                                                                                                         #            103

    Dane techniczne:                              TESTO 835-T1 (Kat.-Nr. 33959 101)              TESTO 835-T2 (Kat.-Nr. 33959 102)               TESTO 835-H1 (Kat.-Nr. 33959 103)
    Czujnik podczerwieni                                                                                                                                                                        
    System optyczny:                                50:1 (typowo w odniesieniu do odległości 2,0 m od obiektu pomiaru) + średnica otworu czujnika (24 mm)
    Oznakowanie punktów pomiaru:         4-punktowy laser                                             4-punktowy laser                                             4-punktowy laser
    Zakres pomiaru:                                  -30 ... +600°C                                                 -10 ... +1500°C                                                -30 ... +600°C
    Dokładność +/- 1 cyfra:                       +/- 2,5°C (-30,0 ... -20,1°C)                            +/- 2,0°C lub +/- 1% wart. śr.                           +/- 2,5°C (-30,0 ... -20,1°C)
                                                                +/- 1,5°C (-20,0 ... -0,1°C)                                                                                                      +/- 1,5°C (-20,0 ... -0,1°C)
                                                                +/- 1,0°C (+0,0 ... +99,9°C)                                                                                                    +/- 1,0°C (+0,0 ... +99,9°C)
                                                                +/- 1% wart. śr. (pozostały zakres pomiaru)                                                                             +/- 1% wart. śr. (pozostały zakres pomiaru)
    Rozdzielczość:                                    0,1°C                                                              0,1°C (-10,0 ... +999,9°C)                              0,1°C
                                                                                                                                        1°C (+1000,0 ... +1500,0°C)                           
    Czujnik typu K (NiCr-Ni)                                                                                                                                                                    
    Zakres pomiaru:                                  -50 ... +600°C                                                 -50 ... +1000°C                                                -50 ... +600°C
    Dokładność +/- 1 cyfra:                       +/- (-0,5°C +0,5% wart. śr.)                             +/- (-0,5°C +0,5% wart. śr.)                             +/- (-0,5°C +0,5% wart. śr.)
    Rozdzielczość:                                    0,1°C                                                              0,1°C                                                               0,1°C
    Czujnik typu czujnik wilgotności                                                                                                                                                     
    Dokładność:                                        -                                                                       -                                                                        +/- 2%w.w.
                                                                                                                                                                                                                 +/- 0,5°
    Rozdzielczość:                                    -                                                                       -                                                                        0,1°C
                                                                                                                                                                                                                 0,1%w.w.
                                                                                                                                                                                                                 0,1°Ctd
    Współczynnik emisji:                           0,10 ... 1,00 (krok 0,01)                                   0,10 ... 1,00 (krok 0,01)                                   0,10 ... 1,00 (krok 0,01)
    Wymiary:                                             193 x 166 x 63 mm                                          193 x 166 x 63 mm                                          193 x 166 x 63 mm
    Waga:                                                  514 g                                                               514 g                                                                514 g

33958

33959

Pirometry na podczerwień
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Pirometr na podczerwień 

.
Wykonanie
- Wodoszczelny, stopień ochrony IP 67
- Przyciski MAX/MIN i HOLD
- Przełączenie °C/°F
- Wskaźnik stanu baterii
- Długość rury czujnika 120 mm
- Tuleja osłonowa dla czujnika
- Dostawa wraz z baterią guzikową LR44
- Za dopłatą możliwa jest dostawa wraz 

z certyfikatem.

Zastosowanie
Do pomiaru temperatur w powietrzu, w miękkich
proszkach i płynach, np. w laboratoriach, w branży
spożywczej, w branży grzewczej i klimatyzacyjnej, 
w ogrodnictwach, 
biurach itd.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 101.

33964

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              33964            …
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                          401

 IP
67

Pirometr na podczerwień  TESTO 845

.
TESTO 845
Wykonanie
- Przełączany układ optyczny do pomiaru w polu

odległym i punkcie ostrości
- Dzięki układowi optycznemu SWITCH możliwy jest

pomiar punktowy temperatur powierzchni w
punkcie ostrości ze średnicą punktu wymiaru
wynoszącą do 1 mm

- 2- punktowy laser oznacza dokładny obszar
pomiaru w punkcie ostrości

- Dzięki układowi optycznemu pola odległego 75:1 z
laserem krzyżowym przy każdej odległości
oznaczany jest punkt środka pomiaru pozwalając
na jego jednoznaczne rozpoznanie dla eliminacji
błędnych pomiarów

- Szybka rejestracja danych pomiarowych - 
wartości min. i maks. oraz przekroczenia wartości
granicznej aktualizowane są co 100 ms 

- Umożliwia to szybkie skanowanie powierzchni 
i szybką ich ocenę

- Wejście dla zewnętrznych, podłączanych czujników
temperatury typu K do pomiarów temperatury 
z nieznanym stopniem emisji

Zakres dostawy: 
- TESTO 845
- Protokół kalibracji
- Pasek na rękę
- Oprogramowanie komputerowe do archiwizacji 

i dokumentacji wartości pomiaru
- Uchwyt na statyw
- Przewód USB do podłączenia do komputera
- W walizce aluminiowej

Wskazówka:
pozostałe akcesoria patrz nr kat. 33971 - . 
Baterie zapasowe patrz nr kat. . 39900 303.

33960

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                                                                                                                 33960            …
                                                                                                                                                                                        
         TESTO 845                                                                                                                                                               #            101

33960

33964

    Dane techniczne:                                                        TESTO 845
    Zakres pomiaru:                                                            Podczerwień: -35…+950°C
                                                                                          Styk: -35…+950°C
    Zakres spektralny:                                                         8 do 14 µm
    Dokładność°C IR (przy +23°C) +/- 1 cyfra:                  +/-2,5°C (-35…-20,1°C)
                                                                                          +/-1,5°C (-20…+19,9°C)
                                                                                          +/-0,75°C (+20…+99,9°C)
                                                                                          +/-0,75% wart. śr. (+100…+950°C)
    Dokładność °C Kontakt (Typ K) +/- 1 cyfra:                  +/-0,75°C (-35…+75°C)
                                                                                          +/-1% wart. śr. (75,1…+950°C)
    Rozdzielczość:                                                              0,1°C (°C wielkości pomiarowe)
                                                                                          0,1%w.w. (wilgotność)
                                                                                          0,1°Ctd (punkt rosy)
    Współczynnik emisji:                                                     regulowany 0,1…1,0
    Rozdzielczość optyczna:                                               Pole odległe: 75:1 (16 mm, dystans 1200 mm)
                                                                                          Pole bliskie (punkt ostrości): 1 mm, dystans mm
    Jednostka pomiaru:                                                       t 95: 150 ms
    Scanning maks/min/alarm:                                           100 ms
    Materiał obudowy:                                                         ABS czarny, szary, metalowa przesłona
    Wymiary TESTO 845 (dł. x szer. x wys.):                      155 x 58 x 195 mm
    Waga:                                                                            465 g
    Wymiary walizki (dł. x szer. x wys):                               405 x 340 x 93 mm
    

    Dane techniczne:                                              
    Zakres pomiaru:                                                  -20…+230°C
    Rozdzielczość:                                                    0,1°C (-19,9 bis + 199,9° C) / pozostały zakres 1,0°C
    Dokładność:                                                        +/-1°C (-20…+53,9°C)
                                                                                +/-0,8°C (+54…+90°C)
                                                                                +/-1°C (+90,1…+180°C)
                                                                                +/-1,5°C (+180,1…+230°C)
    Temperatura robocza:                                         -10...+50°C
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                               Pasuje do urządzenia pomiarowego                                                                                                                                                                                               
   Typ                                                                             830                  835                845               925               110                625            735-2          435-1                33971            …
                                                                                (33958)           (33959)          (33960)        (33969)         (33976)          (33981)         (33983)       (33996)                                          
   Zapasowy papier termiczny                                                -                          -                       x                      -                       -                        -                       -                     -                           #            105
   Czujnik powierzchniowy                                                      -                         x                       x                      x                       -                        -                      x                     x                                         106
   Czujnik zanurzeniowy                                                          -                         x                        -                      x                       -                        -                      x                     -                                         107
   Termopara                                                                                -                          -                        -                      x                       -                        -                       -                     -                           #            108
   Czujnik zanurzeniowy/wtykowy                                       x                         x                        -                      x                       -                        -                      x                     -                                         109
   Czujnik powietrzny                                                               x                         x                       x                      x                       -                        -                      x                     -                                         110
   Czujnik zanurzeniowy/wtykowy                                        -                         x                        -                      x                       -                        -                      x                     x                                         112
   Czujnik przylgowy do rur                                                    -                         x                        -                      x                       -                        -                      x                     x                                         113
   Czujnik magnetyczny                                                           -                         x                        -                      x                       -                        -                      x                     -                                         114
   Zanurzeniowa końcówka pomiarowa                              -                         x                        -                      x                       -                        -                      x                     -                           #            115
   Uchwyt                                                                                      -                          -                        -                      x                       -                        -                      x                     x                           #            120
   Walizka transportowa                                                           -                          -                        -                      x                      x                       x                       -                     -                                         121
   TopSafe dla 925                                                                      -                          -                        -                      x                       -                        -                       -                     -                                         139
   Czujnik powietrzny NTC                                                      -                          -                        -                      -                      x                        -                       -                     x                           #            140

Akcesoria do urządzeń pomiarowych Testo

.
Wskazówka:
Dla łatwego przyporządkowania akcesoriów prosimy
o skorzystanie z przeglądu w tabeli cenowej.
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900.

. Akcesoria drukarki

33971 105
Zapasowy papier termiczny

. Transport i ochrona

33971 139
TopSafe
Zastosowanie
Do TESTO 925 (nr kat. 33969 201).

33971 121
Walizka transportowa
Zastosowanie
Do bezpiecznego transportu urządzeń pomiarowych, 3 czujniki i akcesoriami. 

. Pozostałe

33971 120
Uchwyt ręczny z kablem instalacyjnym
Zastosowanie
Do wkładanych końcówek pomiarowych.

33971 139

33971 120

Kontynuacja .

Urządzenia do pomiaru temperatury TESTO 925

.
Termometr Allround 
TESTO 925
Wykonanie
- Trwały miernik z opcją radiową
- Rejestrator wartości pomiaru: 

NiCr-Ni (wtyk podłączeniowy termoelementu 
typu K)

- Przycisk HOLD dla utrzymywania wartości pomiaru
- Wyświetlacz LCD (cyfry wysokości 14 mm)
- Wyświetlacz 1-wierszowy
- Przełączenie °C/°F
- Wskaźnik zużycia baterii

Zakres dostawy: 
- Bateria 9 V (typ 6 LR 61), przeznaczona do 

długotermionowej pracy
- Instrukcja obsługi i protokół kalibracji.
- Bez czujnika (patrz nr kat. 33971)
- Za dopłatą możliwa jest dostawa wraz 

z certyfikatem kalibracji ISO

Zastosowanie
Idealne do surowego zastosowania przy codzien-
nych pomiarach temperatury w przemyśle i rzemio-
śle.

Wskazówka:
Pasujące akcesoria do modułu radiowego i czujnik
patrz nr kat. 33971. 
TopSafe patrz nr kat. 33971 139. 
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 405.

33969

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
               Typ                    Zakres pomiaru                               Dokładność               Rozdzielczość                         Wymiary                      Waga                           33969            …
                                                                °C                           (-40 …+900°C)                                    °C                                  mm                              g                                                     
                  TESTO 925               -50 … +1000          +/- 1°C +/- 1% wart. pom..             0,1/1,0 (> 200°C)                    190 x 57 x 42                             300                                                     201

33969

33971

Urządzenia do pomiaru temperatury │ Akcesoria do urządzeń pomiarowych Testo
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33971 106

33971 113

33971 114

33971 108

33971 110

33971 140

33971 107

33971 109

33971 115

33971 112

Kontynuacja .

. Czujniki zanurzeniowe/wtykowe

33971 107
Czujnik zanurzeniowy z uchwytem z kablem 
Wykonanie
TE typ K, precyzyjny i szybki, szczelny przed dopływem wody. Zakres pomiaru -60 do +1000°C.

33971 109
Czujnik zanurzeniowy/wkładany z uchwytem z kablem
Wykonanie
TE typ K, szczelny przed dopływem wody. Zakres pomiaru -60 do +400°C.

33971 112
Czujnik zanurzeniowy/wkładany z uchwytem z kablem
Wykonanie
TE typ K, wyjątkowo szybki, szczelny przed dopływem wody. Zakres pomiaru -60 do +800°C.

33971 115
Końcówka pomiarowa zanurzana bez uchwytu
Wykonanie
Termopara typu K, elastyczna, długość 500 mm, Ø 1,5 mm. 
Zakres pomiaru -200 do +1000°C.

. Czujnik powierzchniowy

33971 106
Czujnik powierzchniowy z uchwytem z kablem
Wykonanie
TE typ K, o bardzo szybkiej reakcji ze sprężynującą taśmą elementu termicznego. 
Zakres pomiaru -60 do +300°C, krótkotrwale do +500°C.
Zastosowanie
Także do nie płaskich powierzchni.

33971 113
Czujnik do rur bez uchwytu
Wykonanie
TE typ K, z wymienna głowicą pomiarową. Zakres pomiaru -60 do +130°C.

33971 114
Czujnik magnetyczny bez uchwytu
Wykonanie
TE typ K, nacisk mierniczy ok 10 N. Zakres pomiaru -50 do +400°C.
Zastosowanie
Do pomiaru wysokich temperatur na powierzchniach metalicznych.

. Czujnik powietrza

33971 110
Solidny czujnik do powietrza z uchwytem z kablem
Wykonanie
TE typ K, długość 115 mm, Ø 4 mm. Zakres pomiaru -60 do +400°C.

33971 140
Czujnik powietrza
Wykonanie
NTC, precyzyjne i trwałe. Zakres pomiaru -50 do + 150°C.

. Termopara

33971 108
Termopara bez uchwytu
Wykonanie 
Termopara typu K, z wtykiem termopary, elastyczna, długość 800 mm, 
tkanina z włókna szklanego. Zakres pomiaru -50 do +400°C.

.
Wskazówka:
Dla łatwego przyporządkowania akcesoriów prosimy
o skorzystanie z przeglądu w tabeli cenowej 
(strona 33-34).
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900.

Akcesoria do urządzeń pomiarowych Testo33971
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   Dane techniczne:                   TESTO 206-pH1                                   
   Czujnik:                                      elektroda pH                                            NTC
   Zakres pomiaru:                        0...14 pH                                                  0...60°C (krótkotrwale do +80°C maks. 5 min.)
   Dokładność +/- 1 cyfra:             +/- 0,02 pH                                              +/- 0,4°C
   Rozdzielczość:                          0,01 pH                                                    0,1°C
   Kompensacja:                           Autom. kompensacja temperatury         Autom. kompensacja temperatury
   Taktowanie pomiaru:                 2 pomiary na sekundę                             2 pomiary na sekundę
   Wymiary:                                   197 x 33 x 20 mm                                    197 x 33 x 20 mm

Miernik pH dla płynów TESTO 206-pH1 

.
Wykonanie
- Kombinacja°C i pH
- Szybki, precyzyjny, prosty
- Pewność dzięki automatycznemu rozpoznaniu

wartości końcowych
- Trwały, odporny na zabrudzenia
Zastosowanie
Zmiany w jakości cieczy chłodząco-smarujących
mogą zostać stwierdzane poprzez samodzielną
kontrolę i ewentualnie zostać usunięte.Należy przy
tym sprawdzać m.in. wartość pH.
Wartość pH cieczy chłodząco-smarujących powinna,
zależnie od danych podanych przez producenta,
zawierać się w przedziale 7,7 i 9,2. Pomiar ten musi
zostać wykonany przy dodawaniu koncentratu oraz
raz w tygodniu dla emulsji eksploatacyjnych. 
Przy dużym spadku wartości pH występują:
zagrożenie korozją, wadliwa biostabilność połączo-
na z niewystarczającą ilością przestojów (większe
koszty), tworzenie się nieprzyjemnych zapachów 
i zagrożenia dla zdrowia.

Działania należy podjąć w przypadku spadku
wartości pH o 0,2, wymiana cieczy chłodząco-sma-
rującej konieczny jest przy spadku pH o 0,5.

33970 101
Zestaw urządzeń TESTO 206-pH1
Zakres dostawy:
Jednoręczny miernik pH/°C, głowica specjalna dla
cieczy pH1, osłona do przechowywania z żelem,
TopSafe i uchwyt na pasek/ścianę.

33970 102
Zestaw startowy TESTO 206-pH1
Zakres dostawy:
Jednoręczny miernik pH/°C, głowica specjalna dla
cieczy pH1, osłona do przechowywania z żelem,
butelka dozująca z płynem do kalibracji 250 ml pH
4+7, TopSafe, uchwyt na pasek/ścianę i walizka
aluminiowa.

                                                                                                                                                                                          
       Typ                                                                                                                                                   33970            …
                                                                                                                                                                                          
         Zestaw urządzeń TESTO 206-pH1                                                                                                                                    101
         Zestaw startowy TESTO 206-pH1                                                                                                                                     102

Rejestrator temperatury i wilgotności TESTO 176-T2/175-H1

.
33975 201
TESTO 176-T2
Wykonanie 
Zakres pomiaru -35 do +70°C. 2-kanałowy rejestra-
tor danych temperatury ze złączami dla zewnętrz-
nych czujników o wysokiej precyzji (Pt100). Wysoka
dokładność pomiarów temperatury w branży
spożywczej i w laboratoriach. Monitorowanie
temperatury np. w chłodniach za pomocą czujników
Pt100 o wysokiej precyzji. Złącze USB i czytnik kart
SD. Ochrona hasłem dla uniemożliwienia wprowa-
dzania zmian przez osoby nieupoważnione. Duży
wyświetlacz z podświetleniem. Dokładna pamięć
zabezpieczająca dane, także przy wyładowanej
baterii. Stopień ochrony IP 65. Dostawa z baterią,
uchwytem ściennym, zamkiem i protokołem
kalibracji.

33975 202
TESTO 175-H1
Wykonanie
Zakres pomiaru -20 do +55°C oraz 0 do 100%w.w.. 
2-kanałowy rejestrator danych temperatury 
i wilgotności z czujnikiem wewnętrznym (NTC) 
i pojemnościowym czujnikiem wilgotności oraz
zintegrowanym złączem USB i czytnikiem kart SD.
Dokładna pamięć zabezpieczająca dane, także przy 

wyładowanej baterii. Stopień ochrony IP 54
Dostawa z baterią, uchwytem ściennym, zamkiem 
i protokołem kalibracji.

33975 203
Czujnik powietrza
Wykonanie
Pt100, precyzyjne i trwałe. 
Zakres pomiaru -50 do +400°C.
Zastosowanie
Do rejestratora danych Testo 176-T2.

33975 204
Oprogramowanie ComSoft Basic 5
Wykonanie
Z interfejsem USB dla Testo 175 i 176. Oprogramo-
wanie podstawowe z tworzeniem wykresów i tabel.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.

                                                                                       
   Typ                                                     33975            …
                                                                                       
   TESTO 176-T2                                                 #            201
   TESTO 175-H1                                                             202
   Czujnik powietrzny                                       #           203
   Oprogramowanie ComSoft Basic 5         #           204

33970 

33975

Tester pH │ Rejestratory danych │ Termometry │ Higrometry

33970

33975 201 33975 202 IP
65
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Termometr kontrolny TESTO 110

.
33976 201
TESTO 110
Wykonanie
Wysoce precyzyjne urządzenie pomiarowe, z opcją
radiową, rejestrator danych pomiarowych:
Sensor NTC, wyświetlacz LC z 14 mm wysokością
cyfr, 1 wersowy wyświetlacz, przełączanie°C/°F,
wskaźnik zużycia baterii, automatyczne wyłączenie,
bateria w wersji do długotrwałej pracy. Dostawa 
z baterią 9 V, typ LR 61, instrukcją obsługi i protoko-
łem kalibracji, bez czujnika pomiaru (patrz nr kat.
33977).
Dokładność:
+/- 0,4° C (-50 do +80° C), +/- 0,3° C (pozostały
zakres pomiaru).
Zastosowanie
Idealne urządzenie do laboratorium Patrz w branży
spożywczej, chłodniczej oraz klimatyzacyjne.

Wskazówka:
Pozostałe akcesoria jak moduły radiowe patrz nr kat.
33971. Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 405.

33976 202
Czujnik powierzchniowy NTC
Wykonanie
Zakres pomiaru -50 do +150° C. Granica błędu
maks. 0,5% od wartości pomiarowej.
Zastosowanie
Do płaskich powierzchni.

33976 203
Czujnik do rur
Wykonanie
Z taśmą na rzepy, zakres pomiaru -50 do + 70° C.
Granica błędu maks. 0,4% od wartości pomiarowej.
Zastosowanie
Do mierzenia temperatury w rurach do maks. 
Ø 75 mm.

33976 204
Czujnik zanurzeniowy / wtykowy NTC
Wykonanie
Zakres pomiaru -50 do + 150°C. Granica błędu
maks. 0,5% od wartości pomiarowej.

33976 201

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                     Zakres pomiaru   Rozdzielczość            Wymiary     Waga            33976            …
                                                                          °C                       °C                     mm            g                                      
         TESTO 110                                      -50 … +275                         0,1      182 x 64 x 40         171                       #            201
         Czujnik powierzchniowy            -50 … +150                            –                            –              –                                     202
         Czujnik przylgowy do rur             -50 … +70                            –                            –              –                                     203
         Czujnik zanurzeniowy/wkładany    -50 … +150                              -                              -                -                       #           204

33976 203

33976 202

33976 204

33979 102
.
Wykonanie
Z obliczaniem punktu rosy td i wskaźnikiem wartości
min./maks.. Sensor wilgotności odporny na roszenie. 
Typ czujnika (NTC): 
Dokładność +/-0,5°C (przy +25°C). 
Rozdzielczość 
0,1°C (0 do +50°C). Temperatura robocza 0 do 
+50°C. Za dopłatą możliwa jest dostawa wraz 
z certyfikatem.
Zastosowanie 
Do ciągłych pomiarów wilgotności, temperatury
i punktu rosy, np. przy monitorowaniu klimatu
pomieszczenia i punktu rosy w ogrodnictwie,
pomieszczeniach magazynowych, pomieszczeniach
sterylnych, muzeach, laboratoriach itp. 

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 405. 

33979 101 
TESTO 608-H1 
Wykonanie 
Zakres pomiaru 
+10 do +95%w.w., 
0 do +50°C, 
-20 do +50°C td. 
Dokładność 
+/-3%w.w. (+10 do +95%w.w.). 

Rozdzielczość 
0,1%w.w. (0 do +100%w.w.). 
Dostawa z baterią 9 V, typ 6 LR 61.

33979 102 
TESTO 608-H2 
Wykonanie 
Z funkcją alarmu LED, niezawodnie zgłaszającą
przekroczenie wartości granicznych. 
Zakres pomiaru 
+2 do +98%w.w., 
-10 do +70°C, 
-40 do +70°C td. 
Dokładność 
+/-2%w.w. (+2 do +98%w.w.). 
Rozdzielczość
-40 do +70°C td (0 do +100%w.w.). 
Dostawa z baterią 9V, typ 6 LR 61 i protokołem
kalibracji.

Termometr - higrometr TESTO 608-H1/-H2

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                                                                                                                 33979            …
                                                                                                                                                                                        
         TESTO 608-H1                                                                                                                                                                      101
         TESTO 608-H2                                                                                                                                                                      102

33976

33979
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Urządzenie pomiarowe wilgotności TESTO 625

.
33981 101
TESTO 625
Wykonanie 
Z opcją radiową.
Zwarty, ze zintegrowanym czujnikiem wilgotności /
temperatury. Sensor wilgotności niewrażliwy na
osadzanie się rosy (2 lata gwarantowanej stabilności
sensora wilgotności), obudowa ABS, 2-wersowy
wskaźnik LCD, przełączanie°C/°F, przycisk HOLD/
MAKS/MIN, obliczanie i wskazywanie punktu
topnienia, wskaźnik zużycia baterii, automatyczne
wyłączanie, bateria w wersji do długotrwałej pracy.
Dostawa wraz z czujnikiem, baterią 9 V, typ 6 LR 61,
instrukcją obsługi i protokołem kalibracji. Za dopłatą
możliwa jest dostawa wraz z certyfikatem.
Zastosowanie
Do pomiarów klimatu pomieszczeń.

31981 102
Uchwyt ręczny do wkładanej głowicy czujnika
wilgotności do podłączenia do TESTO 625, wraz 
z prowadzeniem czujnika.

Wskazówka:
Pozostałe akcesoria jak moduły radiowe patrz 
nr kat. 33971. 
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 405.

33981 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                       Zakres pomiaru                  Dokładność                 Rozdzielczość                         Wymiary                      Waga                           33981            …
                                                                %ww /°C                       %ww /°C                            %ww/°C                                 mm                              g                                                     
         TESTO 625                     0 … +100 / -10 … +60               +/- 2,5 / +/- 0,5                                0,1 / 0,1                    182 x 64 x 40                             195                                                     101
         Uchwyt                                                                  -                                           -                                              -                                            -                                   -                                        #            102

33981 102

Przyrządy do pomiaru głośności TESTO 815/816

.
33985 101
TESTO 815
Wykonanie
- Klasa dokładności 2
- Prosta regulacja (śrubokręt w zestawie)
- Analiza częstotliwości zgodnie z krzywą A i C
- Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej
- Wbudowana śruba statywu (1/4 cala)
- Przełączanie analizy czasowej Fast/Slow
Zakres dostawy:
- Mikrofon
- Osłona przeciwwiatrowa
- Bateria
Zastosowanie
W technice chłodniczej i grzewczej, dyskotekach,
obszarach produkcyjnych i urządzeniach spalają-
cych.

33985 102
TESTO 816
Wykonanie 
- Klasa dokładności 2
- Prosta regulacja (śrubokręt w zestawie)
- Analiza częstotliwości zgodnie z krzywą A i C
- Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej
- Przełączanie analizy czasowej Fast/Slow
- Zgodność z DIN EN (ICE 651)
- Automatyczne przełączanie zakresu
- Wyświetlacz BarGraph
- Wyjście AC do podłączenia rejestratorów 

i wzmacniaczy
- Wyjście DC z 10mV/dB do podłączenia rejestrato-

rów i wzmacniaczy
Zakres dostawy:
- Mikrofon
- Osłona przeciwwiatrowa
- Wtyczka jack 3,5 mm 
- Bateria
- W praktycznej walizce pomiarowej
Zastosowanie
Dla rzeczoznawców, do pomiarów w miejscu pracy 
i do pomiarów hałasu w przemyśle i środowisku.

33985 202
TESTO 816-1
Wykonanie
- Klasa dokładności 2
- Analiza częstotliwości zgodnie z krzywą A i C
- Precyzyjny pomiar hałasu zgodnie z  IEC 61672-1 

i ANSI S1.4 Typ 2
- Idealny do pomiaru hałasu w ramach ochrony BHP

i emisyjnej
- Zintegrowana pamięć dla 31 000 wartości pomiaru
- Możliwy długotrwały pomiar
- Oprogramowanie komputerowe do analizy 

i przewód USB do transmisji danych w zestawie
- Przełączanie analizy czasowej Fast/Slow
- Wyświetlacz BarGraph
- Podświetlany wyświetlacz
- Wyjście AC do podłączenia rejestratorów 

i wzmacniaczy
- Wyjście DC z 10mV/dB do podłączenia rejestrato-

rów i wzmacniaczy
Zakres dostawy:
- Osłona przeciwwiatrowa
- Oprogramowanie komputerowe
- Przewód podłączeniowy USB
- Śrubokręt do kalibracji
- Bateria
- Instrukcja obsługi na CD-ROM
- W praktycznej walizce pomiarowej
Zastosowanie
Dla pomiarów w miejscu pracy, halach przemysło-
wych i produkcyjnych, w miejscach publicznych

33985 103
Kalibrator
Zastosowanie
Do regularnej kalibracji 
TESTO 815, 816 i 816-1.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 405.

33985 101

33985 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                      Całkowity zakres pomiaru                    Dokładność               Rozdzielczość                         Wymiary                      Waga                           33985            …
                                                                     dB(A)                              dB(A)                              dB(A)                                  mm                              g                                                     
         TESTO 815                                      +32 ... +130                                 +/- 1,0                                        0,1                    255 x 55 x 43                             195                                                     101
         TESTO 816                                      +30 ... +130                                 +/- 1,0                                        0,1                    309 x 68 x 50                             315                                       #            102
         TESTO 816-1                                  +30 ... +130                                 +/- 1,4                                        0,1                    272 x 83 x 42                             390                                       #           202
         Kalibrator                                                            –                                           –                                           –                                           –                                  –                                       #            103

33981

33985

Przyrządy do pomiaru wilgotności │ Przyrządy do pomiaru głośności

33985 103

33985 202
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