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TMR200 TMTECK'in yeni bir ürünü olup taşınabilir yüzey pürüzlülük ölçüm cihazıdır. Atölye test istasyonu, laboratuvar, metroloji 

odası çevresel tespiti için uygulanabilir taşınabilir yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazıdır. Ölçüm parametreleri Birleşik Devletler, Almanya, 

Japonya'nın uluslararası standartlarına uygun, İngiltere ve diğer endüstriyel gelişmiş ülke standartlarıyla uyumludur. Ölçüm sonuçları 

dijital ve grafik LCD ekranda görülebilirr, ayrıca yazıcıya da çıkış yapılabilir. 

 

Fonksiyonlar ve özellikler:  

1. Elektromekanik entegrasyon tasarımı, küçük hacimli, hafif, kullanımı kolay; 

2. Kontrol ve veri işleme için DSP çipini kullanarak, yüksek hız, düşük güç tüketimi; 

3. Geniş aralıkta, Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr, Rx parametreleri; 

4.128 x 64 OLED nokta matrisli ekran, dijital / grafik ekran 

5. Ekran bilgileri zengin, sezgisel, tüm parametreleri ve grafikleri görüntüleyebilir; 

6. ISO, DIN, ANSI, JIS ulusal standartlarıyla uyumlu; 

7. Yerleşik lityum iyon şarj(Li-Ion) edilebilir pil ve şarj kontrol devresi, yüksek kapasite, hafıza etkisi yok; 

8. Kullanıcının şarj etmesini isteyen kalan miktar göstergesi simgesi; 

9. Şarj işlemi talimatlarının gösterilmesi, operatör şarj derecesini anlayabilir 

10. 20 saatten fazla kesintisiz çalışma süresi 

11. Büyük kapasiteli veri belleği, 100 grup orijinal veri ve dalga formu saklayabilir. 

12. Gerçek zamanlı saat  ve ekran ayaraları, uygun veri kaydı ve saklama 

13. Otomatik uyku modu, otomatik kapanma ve güç tasarrufu fonksiyonu  

14. Ölü dönüş ve yazılım tasarımı için güvenilir kontrol motoru 

15. Ölçüm bilgisi ekranı, menü istemi bilgisi, yanlış bilgi ve anahtar makinesi ve diğer bilgiler; 

16. Tam metal gövde tasarımı, sağlam, kompakt, taşınabilir, yüksek güvenilirlik. 

17. İngilizce olarak serbestçe geçiş yapabilir 

18. Bir bilgisayara ve yazıcıya bağlanabilir; 

19. İsteğe bağlı sensör yüzeyi, delik sensörü, ölçüm platformu, sensör, uzatma çubuğu ve diğer aksesuarlar.ile teslim edilebilir. 

Standart konfigürasyon:  

Ana cihaz………….......1adet            Mastar ölçüm desteği……….1adet           Ayar aparatı……… 1adet 

Standart sensor-TS100 ………1adet            Güç adaptörü………….1adet                Yüzey pürüzlülük Ra 

mastarı ……….1adet 

USB şart kablosu  …..1adet            Cihaz kutusu ……1adet 
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TS100-Sensörün(Probun) performans endeksi: 

Algılama ilkesi: Akım indüksiyonu 

Ölçüm aralığı: 160 μm 

Prob ucu yarıçapı: 5 μm 

Prob ucu malzemesi : Elmas 

Prob baskı kuvveti: 4mN(0.4gf) 

Prob ucu açısı: 90° 

 

Teknik parametreler: 

Ürün Açıklaması: 

Maksimum sürüş mesafesi: 17.5 mm / 0,7 inç 

Gösterge hatası:  ±% 10'dan fazla değil 

Endikasyon varyasyonu: % 6'dan fazla değil 

Ölçülen profil: Pürüzlülük, dalgalanma, orijinal kontur 

Parametreler:  Ra（0.005μm ~ 16μm）,Rz（0.02μm ~ 160μm）,Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr, Rx. 

Filtreler: RC,PCRC,Gauss,ISO13565 

Örnekleme uzunluğu: L 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm 

Değerlendirme uzunluğu: L (1-5) 

Dahili saklama kapasitesi: 100 orijinal veri grubu 

Harici giriş / çıkış: arabirim USB 

Elektrik kaynağı: Dahili şarj edilebilir lityum iyon pil veya harici güç adaptörü 

Anahat boyutu: 143 x 55 x 42mm(ana cihaz) 

Ağırlık: yaklaşık 0.4KG(ana cihaz) 

 

Opsiyonel Aksesualar:  TMR200 kolon ve sehpa tertibatı 

Kolon ve Sehpa Tertibatı 

  

www.yetamakina.com.tr

tolga
Text Box
Ostim OSB Mahallesi 1170 Cadde No: 4 İç Kapı No: 34                         Yenimahalle - ANKARA               E-posta: info@yetamakina.com.tr                         Tel: +90 553 250 7031 

tolga
tmteck logo



