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Lietuviškai

Tachometras „Limit 2200 

 
Skaitmeninis tachometras su optiniu nekontaktiniu nuskaitymu. Nutaikykite lazerį į atspindinčią 
juostą arba kitą kontrastingą besisukančio objekto vietą ir nuskaitykite sūkių rodmenis (atspindžių 
skaičių per minutę). Pasirinktinai galima matuoti nuskaitymų skaičių (bendrą atspindžių skaičių 
per matavimo periodą). 
Išmatuotos reikšmės rodmenis galima sulaikyti bei užregistruoti minimalią/maksimalią bei 
vidutinę reikšmes. Sūkių matuoklis tiekiamas su atspindinčia juostele, maitinimo elementais ir 
naudojimo instrukcija. 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 
Matavimo diapazonas   aps./min. 10-99 999 
Atstumas    mm   50-200 
Tikslumas    0,05% + 2 skaičiai 
Maitinimo elementai   4 vnt.  1,5 V AA 
Matmenys    mm  184 x 56 x 34 
Masė     g 100  
ĮJUNGIMAS. Paspauskite klavišą „ON/OFF” (įjungti/išjungti). Jeigu norite išjungti rankiniu 
būdu, spauskite šį klavišą 3 sekundes. 
R/C. Pasirinkite sūkių matavimą arba skaičiavimą. Ekrane rodoma „RPM” arba „COUNT”. 
MATAVIMAS. Nustatykite lazerio tašką ant atspindinčios žymės arba panašios vietos. Atstumas 
iki matuojamo paviršiaus turi būti 50 - 200 mm, maksimalus spindulio kampas 30º. 
- RPM (sūkių matavimas), žr. 1 pav. 
- Skaičiavimas. Žr. 2 pav. Jeigu atstumas didesnis kaip 200 mm, nukreipkite šviesos spindulį, 
išjunkite lazerio žymę. Priklausomai nuo ryškumo, atstumas gali būti keli metrai. Žr. 3 pav. 
HOLD (rodmenų sulaikymas). Jeigu norite sulaikyti rodmenis ekrane, paspauskite klavišą 
„ON/OFF”. Atleiskite klavišą, vėl paspauskite klavišą „ON/OFF”. 
MIN / MAX / AVERAGE (minimali / maksimali / vidutinė reikšmės). Paspauskite klavišą 
„M/M/A” minimalios, maksimalios ir vidutinės reikšmės rodymui. 
NUSTATYMAI. Spauskite klavišą „R/C” 3 sekundes. Perslinkite parametrus klavišu „R/C”. 
- Lazerio spindulys. Režimas pasirenkamas klavišu „M/M/A”.  1 = lazeris įjungtas. 0 = lazeris 
išjungtas. 
- SR.  Atskaitų dažnis. Klavišu „M/M/A” pasirinkite matavimo režimą nuo 5 iki 255 
milisekundžių. Kintančių ir žemesnių sūkių atveju rodmenys stabilesni, kai pasirenkamas didesnis 
atskaitų dažnis.  
- AOFF (automatinis išjungimas). Režimas pasirenkamas klavišu „M/M/A”.  1 = automatinis 
išjungimas po 9 minučių. 0 = tik rankinis išjungimas. 
- CLK (laikrodis). Režimas pasirenkamas klavišu „M/M/A”.  1 = rodomos minutės ir sekundės. 0 
= rodomos valandos ir minutės. 
Maitinimo elementai. Norėdami pakeisti maitinimo elementus, nusukite varžtą nuo apatinio 
dangtelio. Maitinimo elementų indikatorius ekrane rodo, kad maitinimo elementai išsikrovę. 
Išimkite maitinimo elementus, jei prietaisas nebus naudojamas ilgesnį laiką. 
Kadangi tai yra tikslusis prietaisas, su juo elgtis reikia atitinkamai. Prietaisą visuomet laikykite 
sausoje vietoje. Valykite su minkštu, sausu audiniu. Išimkite maitinimo elementus, jei prietaisas 
nenaudojamas ilgesnį laiką. 
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