
U-WAVE
 

U-WAVE-R (vevő) minden Mitutoyo adóegységhez

No. Típus Megnevezés
U-WAVE-R / 

PC

U-Wave-T egysé-
gek

száma
Adatátviteli kimenet

Tömeg
[g]

02AZD810D
U-WAVE R ve-

vő egység
U-WAVE R + 

szoftver
max. 16 db max. 100db

1 mW (0 dBm) or be-
low

130

U-WAVE-T adó egység

No. Típus Mérőeszköz
Megne-

vezés
Átvitel jelzése

Adatátviteli ki-
menet

Tö-
meg
[g]

264-620 U-WAVE-TC
100, 150, 200, 300 mm

IP67 tolómérő/standard to-
lómérő

IP67
LED (zöld, piros, 

sárga)
2,5 mW (4 dBm) 

vagy kisebb
20

264-621 U-WAVE-TC
100, 150, 200, 300 mm

IP67 tolómérő/standard to-
lómérő

Stan-
dard

Hang és LED
(zöld, piros, sár-

ga)

2,5 mW (4 dBm) 
vagy kisebb

20

264-622 U-WAVE-TM
COOLANT PROOF
IP65 mikrométer

IP67
LED (zöld, piros, 

sárga)
2,5 mW (4 dBm) 

vagy kisebb
20

264-623 U-WAVE-TM
COOLANT PROOF
IP65 mikrométer

Stan-
dard

Hang és LED
(zöld, piros, sár-

ga)

2,5 mW (4 dBm) 
vagy kisebb

20

02AZD730G
U-WAVE-T kü-
lönböző mé-

rőeszközökhöz

Mérőóra, 3 ponton mérő bel-
ső mikrométer, szénszálas to-
lómérő, magasságmérő stb.

IP67
LED (zöld, piros, 

sárga)
2,5 mW (4 dBm) 

vagy kisebb
23

02AZD880G
U-WAVE-T kü-
lönböző mé-

rőeszközökhöz

Mérőóra, 3 ponton mérő bel-
ső mikrométer, szénszálas to-
lómérő, magasságmérő stb.

Stan-
dard

Hang és LED
(zöld, piros, sár-

ga)

2,5 mW (4 dBm) 
vagy kisebb

23

02AZD810D
U-WAVE-R (vevő)

Adó és csatlakozó egység (lásd következő oldal) tolómérőhöz (U-WAVE-TC + 02AZF300)

Adó és csatlakozó egység (lásd következő oldal) mikrométerhez (U-WAVE-TM + 02AZF310)

Adó és csatlakozó kábel (lásd következő oldal) pl.: digitális mérőórához

264-620 + 02AZF310 
U-WAVE-TC (Adó) + csatlakozó egység

264-622 + 02AZF310 
U-WAVE-TM (Adó) + csatlakozó egység

02AZD730G + 02AZD790A
U-WAVE-T (Adó) + csatlakozó kábel

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

30 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 


