HPA - VÆRKSTEDSUDSTYR

PC BASERET 4-HJULSMÅLING m.
RADIO KOMMUNIKATION &
8 SENSOR CCD MÅLING

IT

C-400 IT

Avanceret 2,4 GHz radio styret teknologi

Generelle data

•

Komplet system til udmåling af hjulenes vinkler på biler, bestående af en central enhed samt 4
målehoveder med CCD teknik.
Elektronik af nyeste udvikling med 16 bit mikroprocessorer i hvert målehoved og 32-bit i
centralenheden.
Radio transmission mellem de enkelte målehoveder og til centralenheden. (Kabler medfølger til
brug ved batterisvigt)
Måling af horisontale vinkler ved hjælp af 8 CCD enheder og infrarøde stråler.
Styrevinkler op til +/- 20° måles direkte ved hjælp af CCD enhederne uden brug af elektroniske
drejeskiver.
Central enhed forsynet med PC, PC tastatur med indbygget mus, 19” LCD skærm samt printer og
DANSK Windows XP.

•
•
•
•
•
•

Ny, enkel og letforståelig grafik gør det nemt og hurtigt at vælge ønskede funktioner samt at se de
målte data
• Operations sekvenser vælges i henhold til brugerens ønsker.
• Opladning af batterier i målehoveder sker fra PC strømforsyningen.  
• Målehoveder strømforsynes af genopladelige Ni-Mh batterier.
• Målehoveder forsynet med tastatur til direkte valg af visse funktioner fra arbejdsstedet.
• Elektronisk vaterpas på alle 4 målehoveder.
• Et helt nyt system med lysdioder på hvert målehoved der tillader overvågning og justering af de
aktuelle vinkler på hvert enkelt målehoved. Da disse kan overvåges nedefra gør det justering af
vanskeligt tilgængelige steder meget nemmere at se.
• “Online” hjælpe program - tilgængeligt fra alle punkter i programmet.
• Mulighed for både “rullende” & normal 3-punkts kompensering eller ingen, hvis der anvendes
specielle opspændinger.
• 4 forskellige typer selv-centrerende opspændinger til forskellige bilmodeller.
       Stort tilbehørs program.

Tekniske data
•
•
•
•

Forsynings spænding
Støjniveau		
Dimensioner		
Vægt			

240 V - 50 Hz
< 70dB (A)
690x600x1500 mm
80 Kg (Uden tilbehør)

Ret til ændringer forbeholdes, ligesom de viste data og specifikationer kun er vejledende.
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