
 

 

 

 

 

 

 

 

Ročni stroboskop 
 

 

testo 476 – s posebno močnim svetlobnim virom 

 

 

 

 

 
  Visoka natančnost nastavitve in stabilnost s pomočjo  

  nastavitvenega koleščka z dinamično reakcijo 
 

  Energijsko optimalna elektronika vklopov  in zmogljiva  

  ksenon lučka dajeta intenzivno močno svetlobo 
 

  Funkcija spomin (nazadnje izmerjena vrednost ostane  

  po izklopu v spominu) 
 

  Močna aku baterija za 2-urno kontinuirno merjenje  

  preko celotnega frekvenčnega območja 
 

  Triger vhod za sinhronizacijo bliskov  

  (pri dolgotrajnih merjenjih) 
 

  Na ohišju priklop za na stativ 

 

 

 

 

 

 

 

   Ročni stroboskop testo 476 daje intenzivno  Energijsko optimalna elektronika vklopov in 

  svetlobo in se uporablja za prikaz počasnega  močna ksenon lučka omogočata visoko osvet- 

  gibanja pri hitro gibajočih se delih. Ročni stro- ljenost (cca 800 lux). Testo 476 ima spominsko 

  boskop Pocket StrobeTM meri in testira rotacije  funkcijo, pri čemer ostane nazadnje izmerjena 

  in vibracije. Omogoča merjenje na zelo majhnih  vrednost pred izklopom v njem shranjena. 

  predmetih ali na težko dosegljivih mestih ne da  Za dolgotrajna merjenja je na razpolago 

  bi bilo pri tem potrebno prekiniti proizvodnjo. triger vhod. Močna aku baterija pa omogoča 

  testo 476 je tako primeren za merjenje obratov  najmanj 2-urno merjenje preko celotnega 

  in delov, ki se gibljejo z visoko frekvenco.  frekvenčnega območja. 

 

 

 

   

   

  

   

 



 

 Tehnični podatki / pribor 
           

           

           

           

 

 
          Tip senzorja  Ksenon   
     Ročni stroboskop za merjenje obratov, v kovčku,     Merilno območje  30…12.500 o/min 

    s polnilnikom in vhodom za triger signal     Natančnost ±1 digit ±0,01 % izmerjeno 

          Odčitek   1 o/min   

 

 

 
    Kataloška številka: 0563 4760 

 

 

 

 
 Splošni tehniški podatki     

 Temperatura uporabe 0…40 °C   

 Izmere   240 x 65 x 50 mm  

 Teža   415 g    

 Zaslon   LCD 1-vrstični   

 Garancija  2 leti    

 Prikaz   5-mestni LCD zaslon  

 Osvetljenost  800 lux na 20 cm   

 Energija bliska  max 150 mJ   

 Trajanje bliska  < 20 μs    

 Barva svetlobe  6000…6500 K   

 Napajanje  aku baterija   

 Omrežje za aku  100…240 V, 50/60 Hz  

 Tip aku   NiMH-aku pak   

 Trajanje polnjenja max 3,5 ur   

 Zaščita pred izpraznjenjm da    

 Zaščita proti prepolnitvi da    

 Ohranjevalno polnjenje da    

 Priklop zunanjega  0…5 V DTL/TTL kompatibilen; 

Trigerja   3,5 mm / 1/8 standardni vtič; 

   Uout = 7,2 V neregulirano  

Ohišje   ABS    

Čas delovanja  1 h pri 30…12.500 o/min  

.   in 30 °C (tipično)   

 Življenska doba lučke 100 milijonov bliskov  

 
 Pribor       Kataloška številka 

 Ksenon lučka       0213 0020 

 ISO kalibracijski certifikat pri 500, 1000 in 3000 o/min  0520 0012 
 

Zastopa in prodaja: 

 
Komplast d.o.o. 
Tržaška cesta 511 

1351  BREZOVICA 

testo@komplast.si 

Boštjan . Blatnik tel: 01/360 17 90 

gsm: 051 330 205 

www.komplast.si         0980 9934/msp/A/05.2012 
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