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Waveline W10 představuje novou generaci 
drsnoměrů, které v sobě integrují nejnovější 
technologie. Hodí se jak do laboratoře, tak 
i do dílenského prostředí. Přístroj je nezávislý 
na síti a velká dotyková obrazovka umožňuje 
rychlý přístup do měřicích programů. 
Posuvová jednotka komunikuje s přístrojem 
bezdrátově nebo prostřednictvím kabelu 
a pomocí LED diod osvětlí měřicí místo 
při zhoršených světelných podmínkách. 
Drsnoměr je uložen v přenosném kufříku.

Typ přístroje W10

Standardní parametry Ra, Rz, Rmax, Rt, Rq, Rpc, RSm, Rmr(c), Rp, Rv, Rpm, R3z, Rsk, Rku, Rdc, Rmr,  Rdq, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rpk*, Rvk*, Vo, Pa, Pz, Pmax, Pt, 
PPc, PSm, Pmr(c), Pp, Pv, Ppm, Psk, Pku, Pq, Pdc, Pmr, Pdq, R, Rx, AR, P, dc (CR, CL, CF), Nr, Nw

Délky měřeného úseku (It) 0,48 / 1,5 / 4,8 / 15  mm

Měřicí rozsah / Rozlišení ± 100 µm / 5 nm ± 320 µm / 40 nm

Třída přesnosti 1 dle DIN 4772

Rozměry D x V x Š (mm) Hmotnost (g) Posuvový přístroj Snímač Napájení

224 x 226 x 70 980 LV17 Snímač s kluznou patkou- relativní 
snímání drsnosti

115 V/240 /
Li-Ion

Technická data posuvového přístroje - LV17

Rozměry D x V x Š (mm) Hmotnost (g) Délka měřeného úseku (lt) Ovládání

151 x 50 x 50 275 Do 17,5 mm Integrované tlačítko START

Popis
 » Bezkabelové propojení mezi přístrojem a posuvovou jednotkou pomocí Bluetooth Class1/USB 2.0 rozhraní (i pro nabíjení) 
 » Velký dotykový displej s uživatelským menu pro nastavení měřících podmínek a parametrů
 » 7 měřicích programů + 1 na kalibraci
 » Velký rozsah měření při vysokém rozlišení 
 » Paměť na 500 profilů a 2000 měření
 » Grafické vyhodnocení tolerancí 
 » Opěrné prizma pro ochranu snímače s LED diodovým osvětlením měřicího místa
 » Možnost příčného měření otočením snímače o 90° a měření  vzhůru nohama
 » Integrovaná termotiskárna a etalon drsnosti 
 » Automatické rozpoznání typu připojeného snímače ±100/±300 µm 
 » Kompatibilní se všemi typy relativních snímačů řady W 
 » „V“ drážka na těle přístroje pro uložení malých kulatých dílů
 » Možnost připojení na PC a dálkového řízení 
 » Rozsáhlé příslušenství 
 » Volitelný software Evovis Mobile v českém jazyce

Waveline W10
MĚŘENÍ DRSNOSTI

Dílenský drsnoměr W10 pro relativní snímání.

Barevný dotykový displej

Ověřovací měření na vestavěném etanolu drsnosti


