Măsurarea înclinării ... la fel de ușoară pe cât este

• Măsurarea exacta a înclinării
• Transmisia wireless a datelor
• Adaptat la gravitatia locală
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Clinotronic S este un instrument precis, cu transmisie de date wireless pentru măsurarea înclinațiilor.
Clinotronic S se bazează pe succesul Clinotronic PLUS. Acesta pastreaza acele caracteristici ale
Clinotronic PLUS, care l-au facut, precum fiabilitatea si capabilitatile multifunctionale la care
adauga cea mai noua tehnologie precum:
• Funcționalitate wireless
• Ecran excelent, cu consum redus de energie
• Utilizare simpla
• Adaptare la gravitatia locală
• Precizie sporită

Funcționeaza fără fir
Clinotronic S poate fi conectat la un dispozitiv Android ™ sau iOS ™,
care poate fi utilizat ca afișaj la distanță. Această nouă caracteristică
face ca instrumentul să fie mult mai versatil și să deschidă noi aplicații.

Afișaj la distanță, ori de
câte ori este necesar

Mai mult, fiecare Clinotronic S este livrat cu
wylerCONNECT MINI, un modul Bluetooth®
de comunicare USB.

wylerCONNECT MINI

WylerCONNECT MINI permite trimiterea de date de la o unitatea
Clinotronic S la un laptop. Aceasta asigură o functionare mai eficientă
amașinilor.

Transmisia de date prin cablu USB
Este de la sine înțeles că transmisia de date prin
intermediul cablului USB la un laptop este deasemenea
posibilă.

Inclination measuring systems. Precise. Since 1928.

Afisaj excelent
Ecranul mare color, cu consum redus de energie, este iluminat din spate și are un contrast ridicat. Prin
urmare, oferă o vizibilitate excelentă chiar și în condiții nefavorabile, cum ar fi o locatie intunecoasa.

Utilizare prietenoasa
Interfața om-masina completa este reproiectată si permite
o manipulare foarte intuitivă.

Ajutarea la gravitatia locala
Pentru a asigura cea mai bună precizie posibilă, Clinotronic S
pot fi ajustat la gravitatia locală.

Soft
Următoarele produse software pot fi utilizate pentru colectarea datelor dintr-un Clinotronic S
într-un laptop:
• Masurare / Monitorizarea continua:

• wylerCHART
si

• wylerDYNAM

•

Soft simplu ptr. inserarea unei valori direct intr-un format EXCEL:

• wylerINSERT

... quality...

Aplicatie / Industrii
Industria auto
Reglarea corectă și precisă a inclinarii roților unei
mașini nu este doar o chestiune de siguranță, ci
este foarte important pentru ca cursele auto să
fie câștigate.
Afișajul de la distanță facilitează măsurarea
valorilor în timp ce se reglează suspensia.

Industria de comunicatii
O rețea bună de internet și de telefonie necesită
o rețea sigura de antene.
Clinotronic S face ajustarea antenelor foarte
ușoare. Afișajul de la distanță ajuta la
efectuarea măsurarii.

Industria auto
Ajustarea corectă a lămpilor frontale ale unei mașini
în timpul testelor de certificare.
Precizia dispozitivului Clinotronic S face ca
testările sa fie foarte eficiente.

Inginerie civila
Reglarea corectă a inclinarii autostrăzilor este
importantă pentru a asigura scurgerea rapidă a
apei de ploaie care este crucială pentru siguranța
traficului.
Clinotronic S este perfect potrivit pentru această
aplicație. Afișajul iluminat din spate împreună cu
afișarea de la distanță asigură un proces de lucru
eficient chiar și în zori.

... innovation and precision ...

Aplicatie / Industrii
Industria Aerospatiala
Clinotronic S este utilizat în întreaga lume
pentru a verifica și regla flapsurile și alte
elemente de comandă de pe aeronave.

Industria Medicala
Clinotronic S este utilizat în clinicile si spitalele
de radiologie pentru a asigura ajustarea
corectă a mesei pacientului cu axa
traductorului de radiație.

Energie Solara
Reglarea optimă a panourilor solare.
Clinotronic S este utilizat pentru reglarea și
verificarea inclinarii panourilor solare în
centralele solare si pentru a asigura cea mai
bună eficiență posibilă a acestora.

Industria prelucratoare
Reglarea părților mașinii unelte: de exemplu
unghiul capului de rectificare.
Afișarea masurarii de la distanță facilitează ajustarea
acestuia.

... high technology with swiss precision ...

Specificatii tehnice
Domeniul de masurare:
Sensibilitatea:

±45°
5 arcsec
0.020 mm/m

Limita erorilor:
MW= valoarea masurata , Temp. t=stabil

0.04% MW / min 5 arcsec

Deriva / h :

10 arcsec

Timpul de raspuns:
Alimentare :

<5 sec

• Baterie lithium-ion

3.6 V, 3333 mAh, (12 Wh)

• Alimentare externa

5 V (USB-C)

Durata de viață a bateriei cu o luminozitate medie a ecranului LCD
și cu Bluetooth-ul pornit.
Consumul maxim de curent în timpul procesului de încărcare la
luminozitatea maximă a ecranului LCD și activarea Bluetooth®
Temperatura de utilizare a instrumentului:
Temperatura de depozitare a instrumentului:
Clasa de protective IP (cu capac de protective ptr. USB-C)
Dimensiuni (L x W x H)
Greutate:
• Clinotronic S, incluzand bateria lithium-ion
• Incluzand alimentare prin adaptor USB, cablu USB,
conector cu infrarosu, wylerCONNECT MINI

Versiune valabila
Instrument fara insertii
magnetice
Insertii mag. pe toate laturile
Gauri filetate pe toate laturile

max 33 h
500 mA, 5 V
0°… 40°C
-20°… 60°C
IP 64
100 x 75 x 30 mm
400 g
850 g

Cod comanda
015-S-XG45
015-S-HG45
015-S-PG45

Stul de livrare standard:
• Clinotronic S, incluzand o baterie lithium-ion
• Alimentator cu conexiune USB (100 V ... 240 V)
• Cablu USB-A/USB-C
• wylerCONNECT MINI: Bluetooth® modul de comunicare USB
• Telecomandacu infrarosu
• Capac protective ptr. USB-C impotriva mizeriei
• Manual de referință rapid (manualul complet poate fi descărcat de pe www.wylerag.com)
• Geanta de transport

... made for professionals ...

Accesorii / Piese de schimb
Baterie lithium-ion

015-S-B2600

Incarcator extern (100 V ... 240 V): Permite
încărcarea externă a 2 baterii lithium-ion

015-S-Charge

Alimentator USB (100 V ... 240 V): Permite
încărcarea bateriei lithium-ion în Clinotronic S.

015-003-002

Cablu USB-A/USB-C

015-014-001

wylerCONNECT MINI
Bluetooth® modul de conectare USB

015-006-001

Telecomanda in infrarosu

015-005-007

CLINOMASTER pentru Clinotronic S cu 21 de puncte
de calibrare. Fontă si suprafețe cromate.

015-000-021

Certificat SCS

Smartphone extern CAT cu preinstalare
Clinotronic S-App

016-006-001

Software wylerCHART

065-CHART-1

Software wylerDYNAM

065-DYNAM2-1

Software wylerINSERT

024-WYNSERT-1

... our quality is the basis for your competitiveness ...

Precizia Mecanica

Precizia mecanică a carcasei
• Bazele de măsurare a planeității 0.01mm
• Pătrat la baza inferioară 0.01 mm
• Paralelismul bazei 0.01 mm

Versatilitate largă
Toate cele patru suprafețe de precizie ale Clinotronic S permit măsurarea paralelismului, precum și
perpendicularitatea de ex. ghidaje verticale sau pe prese

www.wylerag.com
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... as easy as it gets!
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