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Instrument de măsurare

mEsstronic Nedo

Nedo mEsstronic este un instrument electronic de măsurare pentru meseriași calificați.
În plus față de funcțiile oferite de mEsstronic Easy, mEsstronic este echipat cu
un port pentru modul de memorie, modul Bluetooth sau modul RS-232.
Valorile măsurate pot fi stocate sau transferate pe un laptop sau alte unități
cu ajutorul acestor module.

CARACTERISTICI TEHNICE
Domenii de măsurare: 3 m, 5 m și 8 m
Sursă de alimentare: 4 x baterii 1,5 V tip AA sau 4 x acumulatori 1,2 V
Durată de funcționare: aprox. 200 ore (utilizare continuă)
Închidere automată după 3 minute de neutilizare
Conversie din sistem metric în sistem imperial de unități
Funcție zero: fixează puncte de referință pentru măsurători relative
Memorie internă pentru 10 valori
Port pentru modul de memorie, modul Bluetooth și modul RS-232
Fabricat în Germania
MODELE mEsstronic NEDO:

Nr. de ref.
583 111
585 111
588 111

Domeniu de măsurare
0,70 m până la 3,00 m / 28’’ până la 120’’
1,04 m până la 5,00 m / 41’’ până la 200’’
1,54 m până la 8,00 m / 61’’ până la 320’’

Gradații
mm/inch
mm/inch
mm/inch

Rezoluție
1 mm
1 mm
1 mm

Greutate
1,4 kg
2,1 kg
2,8 kg

Huse pentru mEsstronic NEDO:

Nr. de ref.
593 111
595 111
598 111

Tip
husă
husă
husă

Pentru modelul Nr. de ref.
583 111
585 111
588 111

Argumente vanzare, preturi si consiliere tehnica: 0758 033 533
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Accesorii opționale:

Modul Nedo Bluetooth BlueConnect
Modulul Bluetooth BlueConnect permite transmisia wireless
simplă a dimensiunilor interioare măsurate cu Nedo mEsstronic
către computer, pocket PC sau unitatea de control a unei mașini.
Nr. de ref. 585 228
Caracteristici tehnice:
– Rază de acțiune: 10 m (clasa 2)
– Ecran LED albastru, cu vizibilitate clară, pentru modul operare
– Adecvat pentru mEsstronic și mEsstronic 0.1
– Alimentare de la mEsstronic
– Port: Bluetooth 1.10, profil port serial, port secundar

Modul Nedo RS-232
Modulul RS-232 permite transferul valorilor măsurate prin portul
RS-232 către computer sau unitatea de control a fierăstrăului de
debitat profile.
Nr. de ref. 585 226

Modul Nedo Memorie
Modulul de memorie stochează 511 de valori măsurate cu
mEsstronic sau 250 de valori măsurate cu mEsstronic 0,1.
Nr. de ref. 585 115

Interfață Nedo
Interfață pentru transferul de date din modulul de memorie pe
computer prin intermediul portului RS-232.
Ca alternativă la analizarea valorilor măsurate prin intermediul
afișajului, modulul de memorie poate fi conectat la o interfață
pentru a transfera valorile măsurate pe un computer.
Nr. de ref. 585 225

Argumente vanzare, preturi si consiliere tehnica: 0758 033 533
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