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TACHOMETRY

 ST 722 optyczny Nr kat. 114810

 ST 723 optyczny/dotykowy  Nr kat. 114812

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Pomiar prêdkoœci obrotowej metod¹ optyczn¹ (bezdotykow¹)
• Pomiar prêdkoœci obrotowej, powierzchni bêd¹cych w ruchu oraz 

odleg³oœci metod¹ dotykow¹ (ST 723)
• Maksymalna odleg³oœæ mierzonego obiektu podczas pomiaru metod¹ 

optyczn¹ wynosi 100 cm
• Pamiêæ 40 pomiarów (10 pomiarów, 10 wartoœci max, 10 wartoœci min, 

10 wartoœci œrednich)
• Automatyczny wybór zakresów pomiarowych
• Przystosowany do zamontowania na statywie
• Sygnalizacja wyczerpania baterii
• Autowy³¹czenie miernika po 30 sekundach bezczynnoœci

    DANE TECHNICZNE:

Pomiar prêdkoœci obrotowej (optyczny)
Zakresy: 6÷99999 obr/min
Dok³adnoœæ: 6÷6000 obr/min: ±(0,01+1c)

6000÷99999 obr/min: ±(0,05+1c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,1 obr/min

Pomiar prêdkoœci obrotowej (dotykowy) - tylko ST 723
Zakresy: 6÷25000 obr/min
Dok³adnoœæ: 6÷6000 obr/min: ±(0,01+1c)

6000÷25000 obr/min: ±(0,05+1c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,1 obr/min

Pomiar prêdkoœci powierzchni bêd¹cych w ruchu (dotykowy) - tylko ST 723
Zakresy: 0,6÷2500 m/min

0,7÷2734 jardów/min
23,6÷98425 cali/min
2÷8202,1 stóp/min

Dok³adnoœæ: ±(0,4%+1c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,1 m/min, jardów/min, stóp/min; cali/min

Pomiar odleg³oœci (dotykowy) - tylko ST 723
Zakresy: 0,2÷99999 m

0,2÷99999 jardów
0,5÷99999 stóp

Dok³adnoœæ: ±(0,4%+1c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,1 m / jardów / stóp

    POZOSTA£E DANE:

Wyœwietlacz ......................................................................LCD, 5 cyfr (99999 max)
Czas odpowiedzi ..................................................................................................1s
Czujnik optyczny..............................................................................dioda laserowa
Soczewka....................................................................................................wypuk³a
Œrodowisko pracy ....................................................................0°C÷50°C; RH<80%
Zasilanie .........................................bateria 9V (NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006P)
Wymiary / masa ....................................................ST 722: 147x48x30 mm / 132 g

ST 723 (z adapterem dotykowym): 182x48x30 mm / 157 g

Wyposa¿enie: 
bateria, sztywne etui, samoprzylepna taœma odblaskowa, instrukcja w jêzyku 
polskim, adapter do pomiaru dotykowego (ST 723), koñcówki adaptera do 
pomiaru dotykowego (ST 723): ko³owa, sto¿kowa, lejowa

Tachometry ST 722 / ST 723 zapewniaj¹ optyczny 
(bezdotykowy) pomiar i rejestracjê prêdkoœci obrotowej. 
Natomiast tachometr ST 723 posiada dodatkowo mo¿liwoœæ 
dotykowego pomiaru i rejestracji prêdkoœci obrotowej 
a tak¿e prêdkoœci powierzchni bêd¹cych w ruchu oraz 
odleg³oœci. Oba modele mog¹ byæ z powodzeniem 
stosowane przy 
pomiarach: 
- skrzyni biegów, 
- silników, 
- napêdów, 
- pomp, 
- kompresorów, 
- wirówek, 
- sprzêgie³, 
- wentylatorów, 
- wa³ów, 
- szlifierek 
- kó³ pasowych.


