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Gamma

Proces aanduiders

Tellers en timers

proces aanduiders odometerstellers kabellengtemeters lengtemeters

•	 proces aanduiders

•	 tellers en timers

•	 odometers en afstandsmeters

•	 kabellengtemeters

•	 lengtemeters

•	 odometers voor spoorwegindustrie

•	 textiel lengtemeetoplossingen

•	 robuste afstandsmeting

•	 oplossingen op maat

•	 Engelse fabrikant opgericht in 1937

Trumeter

type omschrijving
APM-VOLT-APO voltmeter 0..600 Vdc of 0..528 Vac

APM-AMP-APO amperemeter 0..5 Aac of dc

APM-FREQ-APO frequentiemeter 0..400 Hz

022128-01 USB programmeerkabel

APM

7932

7922

. 4 digit numeriek display, digit hoogte 12 mm

. 3 kleuren achtergrond: wit, groen of rood (optie negatieve LCD)

. gesimuleerd analoge weergave met een 40 segmenten bargraph display

.	schaal	en	weergave	volledig	configureerbaar

. dynamische achtergrond verlichting met een hoog contrast LCD scherm (grote leeshoek)

. 2 uitgangen die onafhankelijk programmeerbaar zijn

. 1 analoge uitgang 4..20 mA

.	USB	of	dipswitch	configuratie	(16	switch	posities)

. afmetingen: 72 x 72 mm (diepte 53 mm)

. functie: bidirectionele voorinstelbare teller en timer met reset functie

. uitgang:relais 5 A, programmeerbaar met eventuele tijdsvertraging

. uitlezing: 2 lijnen van 6 digits

. afmetingen: 48 x 48 mm (diepte 93 mm)

. voedingsspanning: 85..265 Vac of 10..26 Vdc

. functie: bidirectionele voorinstelbare teller met reset functie

. kwadratuur of monodirectionele  ingang: 10..30 Vdc, NPN, PNP, (max. 10 kHz)

. uitlezing: 2 lijnen van 6 digits

. afmetingen: 48 x 48 mm (diepte 93 mm)

. voedingsspanning: 85..265 Vac of 10..26 Vdc



www.inelmatec.be 43catalogus

Odometers

Kabellengtemeting

Lengtemeting

5000

2630

2300

5500E

2600

2620

. afstandsmeter met mechanisch display

. uitlezing: 6 digits van 7 mm hoog 99999.9 m (metrische uitlezing)

. wielomtrek: 1000 mm met steun en modderschraper

. nauwkeurigheid: ± 1 %

. resetfunctie

. afmetingen: hoogte in werking 900 mm, hoogte gesloten 500 mm, breedte 900 mm

. kabellengtemeter voor kabels tot een diameter van 15 mm

. wielomtrek: 250 mm, maximum draaisnelheid: 300 meter / minuut

. resetfunctie

. meeteenheid: meters / centimeters

. afmetingen: 180 x 200 x 270 mm

. gewicht: 3 kg

. heavy duty lengtemeter voor uiteenlopende toepassingen met 2 meetwielen

. wielomtrek beschikbaar van 300 tot 500 mm

. uitvoering: met mechanische teller of encoder

. meeteenheid: meters / centimeters

. variante uitvoeringen met één meetwiel 

. uitvoeringen met montagesteun

. afstandsmeter met LCD display

. uitlezing: 6 digits van 7 mm hoog 9999.99 m (metrische uitlezing)

. wielomtrek: 1000 mm met steun en modderschraper

. nauwkeurigheid: ± 1 %

. 2 meetmethodes: totale of partiële afstand, reset functie

. afmetingen: hoogte in werking 900 mm, hoogte gesloten 500 mm, breedte 900 mm

. kabellengtemeter voor kabels tot een diameter van 76 mm

. wielomtrek: 500 mm, maximum draaisnelheid: 1500 meter / minuut

. resetfunctie

. meeteenheid: meters / centimeters

. afmetingen: 530 x 330 x 330 mm

. gewicht: 15 kg

. heavy duty lengtemeter voor uiteenlopende toepassingen met één meetwiel 

. wielomtrek: 500 mm, maximum draaisnelheid: 1500 meter / minuut

. uitvoering: met mechanische teller of encoder

. meeteenheid: meters / centimeters

. afwerking wiel: polyurethaan cover of aluminium 


