obrábění a strojírenství l nářadí l stroje

WHP TECHNIK nabízí novinku
od výrobce měřidel TESA:
bezdrátový sběr naměřených hodnot.

PRODUKTY TESA
KVALITA PRO RYCHLÉ A PŘESNÉ MĚŘENÍ

Společnost WHP TECHNIK se sídlem v Brně má 24 let zkušeností
s dodávkami měřicí techniky od posuvných měřidel až po 3D CNC
měřicí stroje. Spokojenými zákazníky jsou zejména firmy z oblasti
strojírenství, automobilového a plastikářského průmyslu.

TWIN-CAL IP40
Digitální posuvná měřítka
až do rozsahu 300 mm s datovým výstupem.
Cena od 1 900 Kč.

TESA IMICRO
digitální 3 dotekové dutinoměry s patentovaným závitovým kuželem a
výstupem dat .
V rozsazích 3,5–300 mm. Cena od 21 060 Kč.

Každé měřidlo TESA s výstupy OPTO-RS232, SUB-D RS232 nebo TLC
může být jednoduše rozšířeno o řešení TESA konektivity. Bezdrátový
vysílač Bluetooth® TESA TLC-BLE umožňuje připojení měřicích přístrojů
k počítači.

Prostřednictvím bezplatného software TESA DATA-VIEWER můžete
nasbíraná data ukládat a analyzovat. Vyhnete se chybám při přepisování
a navíc si zajistíte přehlednou dohledatelnost
Pomocí jednoduchých adaptérů lze všechna
měřidla TESA s výstupem OPTO-RS232, SUB-D
RS232 nebo TLC (TESA Link Connector) doplnit
o bezdrátové TESA TLC-BLE Bluetooth®
vysílače.
s.r.o.
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inzerce

Od roku 2017 zastupuje společnost WHP TECHNIK také značku TESA
v České i Slovenské republice. Tento švýcarský výrobce vyrábí kvalitní
měřicí přístroje již více než 75 let. Značka TESA je světovým lídrem
v oblasti přesných výškoměrů, posuvných měřidel, mikrometrů,
číselníkových a páčkových úchylkoměrů a indukčních dotykových
sond. TESA je uznávaným měřítkem pro kontrolu jakosti výrobků
ve výrobních provozech a měrových laboratořích.
Od letošního roku nabízí WHP TECHNIK speciální
možnosti propojení měřidel TESA prostřednictvím
technologie Bluetooth®. Stačí malá investice pro
propojení Vašich TESA měřidel ve Vaší dílně nebo
laboratoři.
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TESA MICRO HITE
2D lineární výškoměr.
Měřicí rozsahy 350, 600 a 900 mm.
Ruční/motorizovaný pojezd.
Dotekový grafický displej s přehledným
a snadným ovládáním.
4 letá záruka
Cena od 142 500 Kč bez DPH.

Rozhraní TLC-BLE
Propojení měřidel TESA s PC.
Jeden přijímač zvládne až 8 měřidel.
Naměřená data jednak zobrazí
na monitoru nebo uloží do libovolných
souborů.
TESA TLC-BLE startovní balíček – 1 900 Kč.
TESA TLC-BLE vysílač – 1 100 Kč.
TESA TLC-BLE OPTO adaptér – 2 400 Kč.
Software TESA DATA VIEWER
– zdarma ke stažení.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
WHP TECHNIK – zastoupení TESA v České a Slovenské republice
Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku
č. 076 v pavilonu P u příležitosti konání
strojírenského veletrhu, ve dnech
1. až 5. 10. 2018 v areálu brněnského výstaviště.

www.whp.cz

