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Nova merilna naprava za merjenje kretniških sil



Priznana merilna naprava za merjenje kretniških 
sil MEKS-10 je bila nadgrajena v tehnološko 
moderno, digitalizirano napravo, ki ponuja 
najboljše možno delovanje in razširjene funkcije. 
Ključne prednosti naprave so: 
- standardna oprema naprave vključuje LCD 
zaslon na dotik, ki omogoča upravljanje s podat-
ki, izvajanje meritev in grafično analizo rezultatov 
- podatki meritev so shranjeni na vgrajeni 
spominski kartici 
- podatki meritev se lahko natisnejo z vgrajenim 
tiskalnikom 
- dodatni prostor v kovčku za shranjevanje 
senzorjev in polnilca akumulatorja 

- vgrajen Li-ion akumulator omogoča do 20 ur 
delovanja
- naprava je shranjena v visoko kakovostnem 
plastičnem kovčku, narejenem po MIL standardih 
(dimenzije Š x G x V = 41,8 x 33 x 17,3 cm)  

OPCIJE:
- PC programska oprema za komunikacijo z 
napravo, ki omogoča dvostranski prenos podat-
kov preko Wi-Fi-ja, arhiviranje in branje podat-
kov meritev, grafično analizo … 
- Wi-Fi vmesnik za senzor, ki omogoča brezžično 
komunikacijo med senzorjem in merilno napravo 
MEKS-10-LCD



Tehnične specifikacije

HW modul:    

LCD zaslon na dotik:      

Mini termalni printer:    

Termo trak:  

Priključki:         

Napajanje: 

Temperaturno območje:            

Kapaciteta spominske kartice:        

Standardno območje meritev:       

Natančnost:   

Teža:     

Senzor za meritve:  

Dolžina kabla za senzor:   

analogni s procesorjem, spominom in polnilno enoto 

7” grafični zaslon; 800x480 točk; odlična vidljivost na prostem    

resolucija 203 dpi (8 dots/mm) 

širina 58 mm in maksimalni premer 40 mm (18 m)  

senzor, USB in DC napajalnik         

Li-ion akumulator s polnilcem 

od -10°C do + 40°C        

8 GB ali preko 5000 shranjenih meritev       

0-10 kN; opcijsko 0-15 kN 

+/- 2 % merilnega območja; razdelek 100 N  

približno 5 kg, odvisno od opreme    

različni senzorji, prilagojeni različnim tipom kretnic 

3 m

- Sprednja plošča s posebno membransko tipkovnico  

- Do 100 meritev na sekundo, maksimalni čas merjenja 120 s (12 s za graf)
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