
 



 

Elektronická posuvná měřidla 

Konstrukce z nerez oceli 
Ruční kole čko pro rychlé nastavení 
Přímá metrická/palcová konverze 
Přesnost 0,02 mm (model 150 mm), 
0,04 mm (model 200 a 300 mm) 
Rozlišení 0,01 mm/0.0005 in 
Velký displej pro snadné čtení 
Přiložený kontrolní protokol 
Dodávané v tvarovaném pouzd ře 

Obj.č.                       Rozsah                                      Délka ramen       Ru ční kole čko 



 

NÁRAZUVZDORNÁ POSUVNÁ MĚŘIDLA S ČÍSELNÍKEM 

4 způsoby m ěření 
Pevná konstrukce z nerez oceli 
Jemný hladký pohyb v celém rozsahu 
Přiložený kontrolní protokol 
Dodávané v pevném  pouzd ře 
 

Obj.č.                 Rozsah   Rozlišení       Rozsah       Délka         Ru ční         Barva 
                                                                 za otáčku   ramen        kole čko     číselníku  

Bílá  
Bílá  
Bílá  
Bílá  

Bílá  
Bílá  

Bílá  

Černá 



 

Přesná posuvná m ěřidla s noniem  

Vyrobeno z nerez oceli 
Jemná chromová úprava stupnice a nonia 
Přiložený kontrolní protokol 

Skvělé vlastnosti posuvných měřidel pro přesné měření  

Obj.č.                                  Rozsah                     Odečet nonia           Délka ramen        
                                    Spodní        H orní         Spodní       Horní 
                                   stupnice     stu pnice    stupnice    stupnice    



 

Posuvná m ěřidla s automatickou aretací  

Posuvná m ěřidla 
s automatickou 
aretací a volným 
paralaxním noniem  

Obj.č.                      Rozsah                               Odečet nonia                 Délka ramen       
                                Spodní       Horní               Spodní        Horní 
                                stupnice    stupnic e          stupnice     stupnice    

Obj.č.                      Rozsah                               Odečet nonia                 Délka ramen       
                                Spodní       Horní               Spodní        Horní 
                                stupnice    stupnic e          stupnice     stupnice    

MĚŘENÍ HLOUBEK 
ZÁKLADNA PRO 
150 MM  MĚŘIDLA 

Obj.č.         



 

Posuvné hloubkoměry s noniem 

Skvělé vlastnosti posuvných měřidel pro přesnou práci 
Vyrobeno z nerez oceli 
Jemná chromová úprava stupnice a nonia 
Dodáváno v pevném pouzd ře s kontrolním 
protokolem. 

Vyrobeno z  nerez oceli. Dostupné pro všechny modely       

Obj.č.                       Rozsah           Ode čet         Rozsah          Délka          Barva  
                                                                              za otáčku      základny     číselníku 

POSUVNÉ HLOUBKOMĚRY S ČÍSELNÍKEM 

Pevná konstrukce z  nerez oceli  
Jemný hladký pohyb v celém rozsahu 
Dodávané v pevném  pouzd ře s přiloženým 
kontrolním protokolem 
 

Odnímatelný můstek pro hloubkoměry 

Obj.č.                       Rozsah            Ode čet         Příčný pr ůřez           Délka základny       

Obj.č. Popis 

00564002 Volitelný m ůstek, velikost 180 mm  

00564003 Volitelný m ůstek, velikost 260 mm 

00564004 Volitelný m ůstek, velikost 320 mm 

 

Bílá  
Bílá  
Bílá  

Bílá  
Bílá  
Bílá  



 

ELEKTRONICKÉ TŘMENOVÉ MIKROMETRY 
IP54 

Digitální rozlišení 0,001 mm/0,0001 in 
Rozlišení mikrom.hlavice 0,001 mm/0,0005 in  
U velikostí nad 25mm/1 in nástavná m ěrka 
Třecí řehtačka bubínku a pojistný šroub 
Dodávaný v plastovém pouzd ře 
 a s kontrolním protokolem 
 

Stupeň ochrany IP54 
Absolutní m ěření 
Měřící doteky z tvrdokovu 
z tvrdokovu  

Hlavní funkce 
Automatické zapnutí 
Palcová/metrická konverze  
Nastavení p ůvodního 
počátku – „0“ 
SR44 baterie 
Automatické vypnutí 
 

Obj.č.                Rozsah                  Rozlišení                        Přesnost        Nástavná  
                                               Digi tální       Mikrom.                                        měrka 
                                                                    hlavice 

Sady elektronických t řmenových mikrometr ů IP54 

Obj.č.                               Rozsah               Kusů                 Nástavná m ěrka      

Komplety  jsou dodávané  v plastových pouzdrech s kontrolním protokolem pro každý mikrometr. 

Rozsah                                        Rozm ěr (mm)       



 

DIGITÁLNÍ TŘMENOVÉ MIKROMETRY 

Rychlé a bezchybné ode čítání v okénku s mechanickými 
číslicemi  díky vysokému rozlišení 
Měřící doteky z tvrdokovu 
Číslicové rozlišení 0,001 mm/0,0001 in 
Rozlišení mikrom.hlavice 0,01 mm/0,0001 in 
U velikostí nad 25mm/1 in p řiloženy nástavné m ěrky 
Třecí řehtačka bubínku a pojistný šroub 
Dodáváno v plastovém pouzd ře a s kontrolním protokolem 
 

Obj.č.                 Rozsah                 Rozlišení                       Přesnost     Nástavná  
                                                 Číselník       Mikrom.                                 měrka 
                                                                      hlavice 

 Sady Digitálních T řmenových Mikrometr ů  

  Obj.č.                             Rozsah                   Kusů                         Nástavná m ěrka       
 

Komplety  jsou dodávané  v plastových pouzdrech s kontrolním protokolem pro každý mikrometr. 

Rozsah                                        Rozm ěr (mm)       



 

BEZPARALAXNÍ TŘMENOVÉ MIKROMETRY 

Bezparalaxní stupnice s noniem pro vysokou 
přesnost m ěření. 
Měřící doteky z tvrdokovu 
U velikostí nad 25mm p řiložena nástavná m ěrka 
Třecí řehtačka bubínku a pojistný šroub 
Dodávaný v plastovém pouzd ře a s kontrolním 
protokolem 
  Obj.č.                        Rozsah            Rozlišen í           Přesnost         Nástavná    

                                     (mm)                 (mm)                 (mm)              m ěrka       

 Sady Bezparalaxních T řmenových Mikrometr ů  
  Obj.č.             Rozsah     Kus ů      Nástavná m ěrka   
                          (mm)                       (mm)     

Komplety  jsou dodávané  v plastových pouzdrech s kontrolním 
 protokolem pro každý mikrometr. 

Rozsah Metrický              Rozm ěry (mm) 



 

VALUE MIKROMETRY 

Měřící doteky z tvrdokovu 
Dílek stupnice 0,01 mm/0,0001 in 
U velikostí nad 25mm/1 in přiloženy nástavné měrky 
Třecí řehtačka bubínku a pojistný šroub 
Dodávané v plastovém pouzdře s kontrolním 
protokolem 

 Obj.č.                         Rozsah                      Přesnost                    Nástavná m ěrka        

 Sady Value  Mikrometr ů  
  Obj.č.                      Rozsah                     K usů                    Nástavná m ěrka   
                           

Komplety  jsou dodávané  v plastových pouzdrech s kontrolním protokolem pro každý mikrometr. 



 

Rozsah                                    Rozm ěry (mm) 

MIKROMETRY S CHROMOVANÝM TŘMENEM 
s desetinými ekvivalenty na rámu t řmenu 

Černě zobrazené desetinné ekvivalenty na jemně 
chromovaném rámu třmenu z kované oceli 
Měřící doteky z tvrdokovu  
Dílek stupnice 0,0001 in 
U velikostí nad 25mm/1 in přiloženy nástavné měrky 
Třecí řehtačka bubínku a pojistný šroub 
Dodávané v plastovém pouzdře s kontrolním 
protokolem 

 Obj.č.                            Rozsah                      Přesnost                    Nástavná  m ěrka      



 

MIKROMETRY S VÝMĚNNÝMI DOTEKY 

Ocelový plochý rám do 300 mm 
Rám kombinovaný s nástavky přes 300 mm 
Dělení stupnice 0,01 mm 
Přiložena nástavná měrka 
Třecí řehtačka bubínku a pojistný šroub 
Dodávané v plastovém pouzdře s kontrolním protokolem 
 

 Obj.č.                 Rozsah              P řesnost       A              L           Doteky    N ástavné 
                            (mm)                  (mm)             (mm)        (mm)                     měrky        



 

UNIVERZÁLNÍ MIKROMETRY 
S NEOTÁČIVÝM VŘETENEM 

Široký rozsah použití pomocí 7 pár ů 
 výměnných dotek ů  
Doteky z kalené oceli 
Dělení stupnice 0,01 mm 
Třecí řehtačka bubínku a pojistný šroub 
Dodávané v plastovém pouzd ře s kontrolním 
protokolem 
 

 Obj.č.                       Rozsah (mm)        P řesnost (mm)          C (mm)           L (mm)         



 

 
VÝMĚNNÉ MĚŘÍCÍ  
DOTEKY V PÁRECH 

 Obj.č.            Popis          

Plochý,  Ø 6.5 mm 

Kulový, R = 5 mm 

Malý a plochý,  Ø 2 mm 

Talířkový,  Ø 2 mm 

Nožový typ, H x L = 0,7 x 3,5 mm 

Kuželový, 60 o ,  R = 0,3 mm 

Broušený b řit,  60 o ,  0,3 mm 

Kompletní sada dotek ů 



 

UNIVERZÁLNÍ MIKROMETRY  
Hrot v řetena z tvrdokovu  
Doteky z kalené oceli 
Dělení stupnice 0,01 mm 
Třecí řehtačka bubínku a pojistný šroub 
Chromovaný plochý rám konstrukce 
Dodávané v plastovém pouzd ře s kontrolním 
protokolem  

 Obj.č.                       Rozsah (mm)       P řesnost (mm)         A (mm)            d (mm)         



 

MIKROMETR NA STĚNY TRUBEK 

Hrot v řetena z tvrdokovu  
Doteky z kalené oceli 
Dělení stupnice 0,01 mm 
Třecí řehtačka bubínku a pojistný šroub 
Dodávané v plastovém pouzd ře s kontrolním 
protokolem 
 

 Obj.č.                  Rozsah (mm)      Přesnost (mm)                

 Obj.č.                            Rozsah (mm)            Dělení  (mm)             P řesnost (mm)      

MIKROMETRICKÉ HLAVICE 
S NEOTÁČIVÝM VŘETENEM 

Hrot v řetena z tvrdokovu  
Třecí řehtačka bubínku a pojistný šroub 
Dodávané v plastovém pouzd ře s kontrolním 
protokolem 
 



 

SADA MĚŘIDEL S NONIEM, METRICKÉ 

Obj.č.             Popis    

00514100 Sada Metrických měřidel s noniem obsahuje : 
 1 Mikrometr s rozsahem 0 ÷ 25 mm, dělením 0,01 mm 00114010 
 1 Posuvné měřidlo s rozsahem 150 mm, dělením 0,05 mm 00514011 
 1 Tvarované černé plastové pouzdro 
 1 Kontrolní protokol ke každému měřidlu 
 

SADA MĚŘIDEL S NONIEM, PALCOVÉ 

Obj.č.             Popis    

00524100 Sada Palcových měřidel s noniem obsahuje : 
 1 Mikrometr s rozsahem 0 ÷ 1 in, dělením 0,0001 in 00124010 
 1 Posuvné měřidlo s rozsahem 6 in, dělením 0,001 in a 1/128 in 00524001 
 1 Tvarované černé plastové pouzdro 
 1 Kontrolní protokol ke každému měřidlu 
 



 

SADA ELEKTRONICKÝCH MĚŘIDEL 

Obj.č.             Popis    

00534100 Sada Elektronických měřidel obsahuje : 
 1 Mikrometr s rozsahem 0 ÷ 25 mm, dělením 0,001 mm 00134001 
 1 VALUE posuvné  měřidlo 150 mm,s  dělením 0,01 mm 00534020 
 1 Tvarované černé plastové pouzdro 
 1 Kontrolní protokol ke každému měřidlu 
 



 

STAVITELNÝ  STOJÁNEK  NA  MIKROMETRY 

Obj.č.                  Popis  

00164009            Mikrometrický stojánek   

Obj.č.                  Popis  

00164010            Mikrometrický stojánek-T ěžký model  

Obj.č.                 Popis  

00164011           Výměnný kulový dotek   

VÝMĚNNÉ KULOVÉ DOTEKY 
5 mm / 0,2 in pr ůměr ocelové kuli čky. Použití na m ěření 
stěny trubek. 



 

 Obj.č.                    Jmenovitý              P řesnost                 D                    M ěřící        
                               rozměr                                                                           plocha  

NÁSTAVNÉ MĚRKY 

Na kalibraci nulové polohy t řmenového mikrometru 
S tepeln ě izolovanou rukojetí k zamezení tepelného roztažení  
Dodávané s kontrolním protokolem  

Rovinná m ěřící plocha  
 

Kulová m ěřící plocha 

 Obj.č.                    Jmenovitý              P řesnost                 D                    M ěřící        
                               rozměr                                                                           plocha  



 

VALUE MIKROMETRICKÝ HLOUBKOMĚR S NONIEM 

Vysoká přesnost vyměnitelných doteků hloubkoměru, 
nastavitelných vzestupně po 25 mm / 1 in. Není nutné nové 
nastavení po výměně doteků. Průměr doteku  4,5 mm 
Jemně chromovaný povrch 
Kalený povrch základny, broušený a lapovaný. 
Rozlišení :  0,01 mm pro metrické modely 
                    0,001 in pro palcové modely 
Řehtačka s aretačním šroubem k zajištění 
Dodáváno v plastovém pouzdře s kontrolním protokolem 

 Obj.č.                          Rozsah            P řesnost              Základna       Doteky       



 

Tříbodové mikrometrické dutinoměry 
Použití v rozsahu od  
6 do 100 mm / 0,275 in do 4 in  

Měří blízko spodní části  
 slepých otvorů 
Umožňuje přístup k hlubokým 
otvorům se standardně 
dodávaným prodloužením. 
Doteky pro rozsah 12 ÷ 100 mm 
/0,5 ÷ 4 in zakončené 
tvrdokovem  
Dodávané s nástavnými 
kroužky a prodloužením 
Dodáváno s kontrolním 
protokolem 
 

 Obj.č.              Rozsah          Rozlišení   P řesnost   Nást.            L1       A      Prodlou-  
                                                                                     kroužky                             žení   



 

Tříbodové mikrometrické dutinoměry - sady 

 Obj.č.               Rozsah    Jednotlivý rozsah           Nást. kroužky        Prodloužení 

Metr. modely         mm           ČísloČísloČísloČíslo             mm              Číslo        mm       Číslo         mm  

 Palcové modely        

Komplety  jsou dodávané  v plastových pouzdrech s kontrolním protokolem pro každý mikrometr. 



 

Tříbodové mikrometrické dutinoměry - sady 

PRODLOUŽENÍ 
PRO TŘÍDOTYKOVÉ DUTINOMĚRY  
 

 Obj.č.                             Popis                                                                   Velikost      

 
NÁSTAVNÉ KROUŽKY 
 
Použití pro nulové nastavení mikrometrických dutinoměrů 
a třídotykových dutinoměrů. 
 
 
A : Nejistota vyznačeného průměru 
B : Válcovitost 
C : Odchylka mezi aktuální a jmenovitou hodnotou 

 Obj.č.                       Velikost           A                           B                          C      

Prodloužení pro rozsah 
Prodloužení pro rozsah 
Prodloužení pro rozsah 
Prodloužení pro rozsah 
Prodloužení pro rozsah 

Prodloužení pro rozsah 
Prodloužení pro rozsah 

Prodloužení pro rozsah 
Prodloužení pro rozsah 
Prodloužení pro rozsah 



 

Rýsovací  výškoměr 
s číselníkem 

Pevná konstrukce z nerez oceli 
Jemný hladký pohyb v průběhu celého rozsahu 
Přiložený kontrolní protokol 
Dodávaný v dílenském tvrzeném pouzdře 
 

Palcový / Metrický  Rýsovací  
Výškoměr s Noniem 

Obj.č.                       Rozsah             D ělení                Rozsah                  Barva  
                                                                                       za otáčku              číselníku 

Bílá  
Bílá  

Bílá  
Bílá  

To nejlepší z noniových rýsovacích výškoměrů  
pro přesnou práci 

Vyrobeno z nerez oceli 
Jemný chromovaný povrch stupnice a nonia 
Dodávaný s kontrolním protokolem 
 

 Obj.č.                    Rozsah                                               Dělení nonia       
                                 Levá stupnice       Pravá stupnice          Levá stupnice       Pravá  stupnice 



 

ELEKTRONICKÝ RÝSOVACÍ VÝŠKOMĚR 

Přímá Metrická / Palcová konverze 
Přesnost : Model 300 mm / 12 in : ± 0,04 mm 
                   Model 600 mm / 24 in : ± 0,05 mm 
Rozlišení 0,01 mm / 0,0005 in 
Velký, vysocekontrastní LC displej 
Funkce podržení hodnoty 
Absolutní / Inkrementální měření 
Přímý datový výstup RS232 
Plovoucí nula 
Praktická aretace, rýsovací jehla z tvrdokovu 
Dodávaný v tvarovaném pouzdře 
Přiložený kontrolní protokol 

 Obj.č.                        Rozsah mm         Rozsah in     

  UNIVERZÁLNÍ ÚHLOMĚR S NONIEM,   
  300 mm / 12 in 

Vyrobeno z nerez oceli 
Jemný chromovaný povrch, laserem vyznačená stupnice  
Dodávaný s kontrolním protokolem 
Bezparalaxní, k zabránění chyby odečtu měření 
Lupa pro snadnější odečtení hodnoty 
Nastavitelné rameno k umístění v prostoru měření 

Obj.č.                              Rozsah                 Dělení                        Délka ramena  



 

PŘESNÉ ČÍSELNÍKOVÉ ÚCHYLKOMĚRY 

Celokovový vnější kroužek a plášť pouzdra 
Upínací stopka a hřídelka z kalené nerez oceli 
Dodáváno s kuličkovým dotekem Ø 3,175 mm 
Nastavitelný ukazatel tolerance 
Měřící dotek se závitem M 2,5 
Upínací stopka (metrická) Ø 8h6, AGD2 Ø 0,375 in 
Dodáváno s  kontrolním protokolem 

MODELY S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM 40 MM, DĚLENÍ 0,01 MM 
 
Se zvláštním červeným obráceným číslováním  

 Obj.č.                  Rozsah           Dělení            Zdvih/ot.                                      Stupnice 

Maximální dovolená úchylka 
Dělení  0,01 mm                                 Rozsah 

Úchylka měř. rozsahu 

Celková úchylka měř. rozsahu 
Max. hystereze 
Lokální úchylka v rozsahu 0,1mm 

Úchylka opakovatelnosti 



 
 

MODELY S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM 60 MM,  
DĚLENÍ 0,01 MM 
Se zvláštním červeným obráceným číslováním  

Maximální dovolená úchylka 
Dělení  0,01 mm                           Rozsah 

 Obj.č.               Rozsah       Dělení          Zdvih/ot.                                                Stupnice 

Úchylka měř. rozsahu 
Celková úchylka měř. rozsahu 
Max. hystereze 
Lokální úchylka v rozsahu 0,1mm 
Úchylka opakovatelnosti 

Value modely 

Vodotěsný  model 

Modely s velkým rozsahem 

S drahokamy 
S drahokamy-vodotěsné 

Vodotěsné 

Vodotěsný  model bez nastavitelných ukazatelů tolerance 

 Obj.č.            Rozsah     Dělení          Zdvih/ot.                                                          Stupnice 

Maximální dovolená úchylka 

Úchylka měř. rozsahu 
Celková úchylka měř. rozsahu 
Max. hystereze 
Lokální úchylka v rozsahu 0,1mm 
Úchylka opakovatelnosti 

Rozsah 
Dělení 

MODELY S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM 60 MM,  
DĚLENÍ 0,002 MM nebo 0,001 MM 
Se zvláštním červeným obráceným číslováním  

S drahokamy- nárazuvzdorné 
S drahokamy- nárazuvzdorné 
S drahokamy nárazuvzdorné 
S drahokamy-nárazuvzdorné 



 

AGD 2 ČÍSELNÍKOVÉ ÚCHYLKOMĚRY 

Zdvih 1 in 
Souvislý odečet 0 ÷ 100 in 
AGD 2  s 2 ÷ 1/4  in vnějším průměrem   
Otáčkoměr 
Ukazatele tolerance 
Výstupek ve středu zadní plochy 
Dotek z  tvrdokovu 
Přiložený kontrolní protokol 
Dodávaný v tvarovaném  plastovém pouzdře 
 

 Obj.č.               Rozsah               Dělení               Zdvih/ot.          Barva číselníku                             
Stupnice Bílá  

Černá 
Bílá  Nárazuvzdorný 

Maximální dovolená úchylka 
Dělení  0,001 nebo 0,005 in                         Rozsah 

Opakovatelnost 
Hystereze 

Přesnost 
Jedna otočka 
Prvních 2,5 otočky 
>  2,5 přes 10 otoček 

dílek stupnice 
dílek stupnice 

dílek stupnice 
dílek stupnice 
dílek stupnice 

dílek stupnice 
dílek stupnice 

dílek stupnice 
dílek stupnice 
dílek stupnice 

Standardní  příslušenství 
 Obj.č.                    Popis   

Výstupek ve středu zadní plochy s průměrem číselníku 40 mm 
Výstupek ve středu zadní plochy s průměrem číselníku 60 mm 



 

Hlavní vlastnosti 

Optický přístroj  VISUAL 250 je odpovědí na stále rostoucí 
požadavky průmyslu na výrobky, které namohly být 
měřeny použitím běžných dotykových nástrojů. 
 

Nový VISUAL 250 je kompaktní, avšak  nekompromisní  na 
svůj výkon. Tento ruční přístroj splňuje většinu potřeb 
zájemců o 2D měření. 
 

Vlastnost  výrobku-pevná konstrukce, umožňuje přístroj 
používat  stejně jak na dílně, tak v kontrolní laboratoři. 
 

Vybavený softwarem TESA-VISTA - stačí vám méně než 
půl  dne k zaškolení - VISUAL 250 optický přístroj  je  
dokonalý k souběžnému zpracování měřících úloh více 
uživatelů. 

 Vyjímečná  
 Kvalita / Poměr ceny 

Tento přístroj  je speciální 
nabídkou trhu pro 
alternativní volbu v oblasti 
optického měření, při velmi 
optimalizovaných 
nákladech, zatímco 
garantuje optimální 
přesnost společně  s 
vysokou úrovní kvality. 
 

 X/Y měřící stůl 
Obě souřadnice stolu  X a Y 
mají  zabudovaný , 
odpojitelný  ručně ovládaný 
systém k urychlení posuvu 
do měřící oblasti. 
 

Manuální  transfokace 

Váš VISUAL 250 přichází 
s vyměnitelným, ručně 
ovládaným transfokátorem, 
s optickým zvětšením  
od 0,7x do 4,5x (6,5:1) 
 

Osvětlení 
VISUAL 250 je vybavený dvojicí 
LED  osvětlení – tzn. jedno pro 
zpětnou projekci (horní) společně 
s jedním diaskopickým 
osvětlením (dolní),  pro projekci 
profilu dílce. Oba způsoby jsou 
řízeny softwarově. 
 

Laserové ukazovátko slouží 
k ulehčení nalezení oblasti  
měření na kontrolované součásti  
 

Osa  Z 
 

Laserové ukazovátko 
Touto osou  se  pohybuje 
přímo ovladačem na 
přední straně přístroje. 



 

Upínací systém 

VISUAL 250 je možné používat s upínacím systémem VISIOFIX, který byl speciálně 
vyvinutý pro optické přístroje. Skládá se z mnoha různých elementů, tento systém je 
k dispozici v každém  ze dvou následujících modelů : 
- VisioFix LITE, obsahuje 35 upínacích dílů 
- VisioFix STANDARD, obsahuje 51 upínacích dílů 
 

Software 

TESA-VISTA umožňuje rychlé a přesné měření většiny geometrických tvarů součásti. 
Tento aplikační software může obsluhovat vyškolená obsluha stejně dobře jako metrolog. 
Poskytuje uživatelsky přívětivou přizpůsobivost , potřebnou k vytvoření měřícího protokolu. 
Výcvik zabere pouze půl dne. 
Zřetelně uspořádané uživatelské rozhraní dělá tento přístroj velmi snadno použitelný. 
 

Technické specifikace 
 

Uvolnitelná osa X                                           ���� 

Uvolnitelná osa Y                                           ���� 

Měřící rozsah                                                 250 x 150 x 200 mm 

Přesnost 

MPEEXY (E1 XY)                                          3,9 µm + L/150** (L in mm) 

MPEEXY (E1 XY)                                          4,9 µm + L/150** (L in mm) 
** m ≤ 5 kg, rovnoměrně rozložené 
 

Kamera a optika 

CCD barevná kamera, 752 x 582 pixelů         ���� 

Výměnné zvětšení (od 0,7x do 4,5 x)             ���� 

Projekční osvětlení, bílá LED                         ���� 

Prstencové osvětlení bílá LED                       ���� 

Červené laserové ukazovátko                        ���� 

Další specifikace 

Váha (přístroj a počítač)                                180 kg     

Napájecí napětí                                               115 až 230 V(AC) ± 10%,50÷ 60 Hz 

Velikost (přístroj a počítač) L x H x D          716 x 1015 x 753 mm 

Referenční teplota                                          20oC ± 1oC 

Provozní teplota                                             10oC až 40 oC 

Relativní vlhkost                                            < 80 %, bezkondenzační 

TESA-VISTA aplikační software                     ���� 
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