
       
 

  
 

PocketMIKE  
 

УНИВЕРСАЛЕН  ДЕБЕЛОМЕР 
Вместо дебеломерът в едната ръка, а 
ултразвуковият осезател в другата – при 
Универсалния дебеломер StressTel PocketMIKE  
боравите само с една ръка. Интегрираният 
продуктов дизайн прави уреда за мерене и 
осезателя едно компактно цяло, което не е  
по-голямо от обичайния осезател и прави 
възможно работата само с една ръка. 
С кутията от благородна стомана PocketMIKE е 
подходящ за работа при сурови условия и е със 
защита съгласно IP67. 
Комбинацията от опростено и пригледно 
обслужване чрез четири клавиша, с 
автоматичното ON-Block-точка нулева-
изравняване, ви предлага един високо 
продуктивен и при това лесен за обслужване 
дебеломер. За да си направите измерването 
още по-лесно, можете да завъртите силно 
контрастния дисплей както механично, така 
също и електронно и така да го отчитате във всички позиции.

1 Шалтер вкл/изкл 

2 Повишение на стойността чрез  CAL и SETUP 

3 Понижаване на стойността чрез  CAL и  SETUP 

4 SETUP-клавиш за смяна на работния модул 

5 Извикване на CAL-функции 

6 Статус показание на фоново осветление 

7 Показание контакт 

8 Показание модул дебелина 

9 Показание модул скорост 

10 Показание модул CAL 

11 Показание метрични или английски мерни единици 

12 Показание батерия 

Технически данни  
Обхват на доставката 
Мерен уред 
Носещи колани 
1,5 V АА батерия 
Заменяем осезател 
Контактно вещество 
Ръководство за обслужване 
Сертификат на производителя 
Съществени характеристики 
Вграден осезател, 5 МНz 
Боравене само с една ръка 
Кутия от благородна стомана 
Вид защита IP67/IEC529 

Автоматично ON-Block-точка 
нулева-изравняване 
Автоматичен таймер за 
изключване 
Автоматично фоново 
осветление 
Юстиране върху известна 
дебелина на стена 
Юстиране върху известна 
звукова скорост 
Фолийна клавиатура с четири 
клавиша 
Избираеми мерни единици 
Заменяеми осезатели 

 



       
 

  
 

 

 

 

Големина 
Височина: 100 мм 
Номинален диаметър: 35 мм 
Осезател диаметър: 12 мм 
Тегло 
200 г с батерия 
Източник на ток 
Една 1,5 АА батерия 
Мерен обхват 
1,0 мм до 250 мм 
/0,040 инча до 9,999 инча/ 
Показана разделителност 
До 99,99 мм: 0,01 мм, 0,1 мм 
/до 9,999 инча: 0,001 инч, 0,01 инч/ 
Работна температура 
-10С до +50C 
Температура на повърхността на 
осезателя 
-10С до +100С 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


