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Liczniki prêdkoœci / Tachometry

Tachometry rêczne serii A2100 charakteryzuj¹ siê ma³ymi wymiarami oraz nietypowym, pionowym 
i odwracanym wyœwietlaczem LCD. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje:
wA2102 - posiadaj¹ce dodatkowo koñcówkê mechaniczn¹ do stykowego pomiaru prêdkoœci liniowej
wA2103 - profesjonalny zestaw posiadaj¹cy dodatkowo m.in.: mo¿liwoœæ wyboru jednostek pomiarowych 

oraz pamiêæ wartoœci min/max.

Zalet¹ tachometru rêcznego CT6 jest 
czytelny, 5 cyfrowy wyœwietlacz LED 
10,5 mm. Dostêpny jest w nastêpuj¹cych 
wykonaniach:
wCT6 - optyczny tachometr z wymienn¹ 

koñcówk¹ do pomiaru stykowego
wCT6/K - j.w. + zdalny czujnik optyczny.

seria A2100 CT6

Elektroniczne tachometry rêczne

Dane techniczne

typowe aplikacje

CT6

tryb pomiaru liniowego m/min, obr/min m/min, m/sekm/min, m/sek

klasa dok³adnoœci

sygnalizacja wprawid³owego kontaktu optycznego 
wzu¿ycia baterii 

wprzekroczenia zakresu pomiarowego 
(pulsowanie dekad wyœwietlacza)

wprawid³owego kontaktu optycznego 
wzu¿ycia baterii (czerwony LED)

metoda pomiaru

zakres pracy: tachometr

                      licznik
                      czasomierz

zasilanie

funkcje

pionowy, 5 dekad LCD, mo¿liwoœæ obrócenia o 180° 5 dekad LED, wysokoœæ cyfr 10,5 mm

0,05% ± 1 cyfra 0,05% ± 1 cyfra 0,05% ± 1 cyfra

3 - 99 999 obr/min 3 - 99 999 obr/min
3 - 99 999 obr/sek
0 - 99 999 zliczeñ
0 - 99 999 sek

3 - 99 999 obr/min (metoda optyczna)
3 - 50 000 obr/min (metoda mechaniczna)
0 - 99 999 obrotów (0,01 - 99 999 sek/obr)
0,01 - 99 999 sek

4 x baterie typu AAA alkaliczne lub akumulatorki NiCd 

wautomatyczna zmiana zakresu
wautomatyczne wy³¹czanie zasilania
wpamiêæ ostatniego pomiaru  (1 min)

wautomatyczna zmiana zakresu
wautomatyczne wy³¹czanie zasilania
wpamiêæ ostatniego pomiaru

4 x baterie typu AA alkaliczne 
lub akumulatorki NiCd 

wyœwietlacz

zawartoœæ zestawu wtachometr rêczny
wwymienna koñcówka do pomiaru stykowego
wkomplet baterii
wtaœma refleksyjna
wetui
wœwiadectwo kalibracji wystawione przez producenta

wtachometr rêczny
wwymienna koñcówka do pomiaru stykowego 

(do CT6/L i CT6/K)
wkomplet baterii
wtaœma refleksyjna
wfutera³ (CT6 i CT6/L) lub walizka (CT6/K)
wzdalny czujnik optyczny (CT6/K)

woptyczna z wykorzystaniem taœmy refleksyjnej, zasiêg od 0,05 m do 1 m, k¹t ± 45°
wmechaniczna - z wykorzystaniem wymiennej koñcówki 

woptyczna - z wykorzystaniem taœmy 
refleksyjnej, zasiêg max 1m, k¹t ± 45°

wmechaniczna - z wykorzystaniem wymiennej 
koñcówki LSAB/2

A2102 A2103

dodatkowe informacje CT6/LSR, CT6/M/LSR, CT6/LSR/K - wersje 
specjalne z celownikiem laserowym, 
o zwiêkszonym zakresie pomiarowym od 0,05m 
do 2m i k¹cie optycznym do  80°.±

A2102/LSR  i  A2103/LSR - wersje specjalne z celownikiem laserowym, 
o zwiêkszonym zakresie pomiarowym od 0,05m do 2m i k¹cie optycznym do  80°±
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optyczny 
prêdkoœci obrotowej

pomiar
optyczne zliczanie

pomiar prêdkoœci liniowej
za pomoc¹ koñcówki stykowej

stykowy 
prêdkoœci obrotowej

pomiar
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