
DP-1VR DIGIMATIC adatprocesszor
 

Sorozat 264

A DP-1VR statisztikai adatok nyomtatására szolgál hordozható kivitelben.
A DP-1VR jellemzői:
• Mitutoyo DP-1VR kézreálló ergonomikus kivitel. Jól használható tolómérők, mikrométerek és 

egyéb Digimatic adatkimenetes mérőeszközök mért értékeink nyomtatására és statisztai kiérté-
kelésre.

• Gyors és kiváló nyomtatás egy gombnyomásra a beépített hőnyomtatóra
zajmentesen. Hőérzékeny papír hosszú élettartamú dokumentálásra.

• Mérési adatok továbbítható PC-re is az RS-232C adatkimeneti porton keresztül.
• Egyszerű nyomtatási funkció.
• Jól olvasható, nagyméretű karakterek.
• Időzítő funkció az adatlekéréshez.
• Max 9999 adat tárolására képes.
 

264-504-5D
Példa alkalmazás

No. Megnevezés
264-504-5D DP-1VR

Lábkapcsoló - 937179T

Méretek mm-ben

Specifikáció

Nyomtató típus Hőnyomtató
Nyomtató sebesség 6,5 mm/s (AC adapterrel)
Nyomtató papír 48 m / tekercs
Kapacitás ~ 6,5 sor nagy karakterrel,

12 sor normál karakterrel
Folyamatképesség Mód 1/2/3: 9,999 adatcsoport; 

Mode 0: 100 adatcsoport
Nyomtatható 
adatok

Mérési adatok, OK/±NOK 
minősítés, adatok csoportja, 
maximum/minimum érték, 
terjedelem, átlag, szórás, 
hibásak száma, frakciós hiba, 
képesség indexek, hisztogram, 
D-kártya, szabályzó kártyák, 
Xd-kártya beavatkozási 
határral, dátum és idő

Output funkciók Adatkimenet (RS-232C) vagy 
OK/±NOK minősítés

Tápegység AC adapter 6V, elem : LR6 x 4 
(alkaline), NiMH (újratölthető, 
az elemet a készülék nem tölti)

Időzítő funkció 0,25 s; 1 s; 5 s; 30 s; 1 min; 30 
min; 60 min (0,25 s csak 
statisztika funkció)

Alaptartozékok

No. Leírás
06AEG180D AC Adapter 6V DC, 2A
09EAA069D Nyomtató papír DP - 1 VR-hez

Külön tartozék

No. Leírás
937179T Lábkapcsoló

09EAA084 RS-232 C jelkábel
09EAA094 RS-232 C jelkábel

965516 OK/±NOK kábel
09EAA084 és 965516 együtt nem használható

Tartozékok

No. Leírás
011037 LR-6 elem
011348 NI-MH elemek

09EAA082-5 Nyomtató papír
09EAA069D Nyomtató papír DP - 1 VR-hez

Kérje DP-1VR katalógusunkat!
1 - Alsó határ
2 - Adat
3 - Adatok száma
4 - Felső határ
5 - Cp index
6 - Átlag
7 - Terjedelem
8 - Hisztogram osztályok száma
9 - Felső beavatkozási határ (x kontrol)
10 - Alsó beavatkozási határ (x kontrol)
11 - Felső beavatkozási határ (R kontrol)
12 - Alsó beavatkozási határ (R kontrol)

20 A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve 
paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árakat a 
katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.     

 

 


