


DILLON ailesinde vinç kantarı, elektronik ve mekanik 
dinamometre gibi daha bir çok ürün mevcuttur.

   Taşıma çantası
beraberinde gelir

RS-232
seri port

(kablo
opsiyoneldir)

616 - 730mm   

228,6mm   

200mm                        181mm
419,1mm

Halat Ebadı: 4,75 - 25,4 mm (3/16 - 1 inch)
Doğruluk: Cihaz kapasitesinin +/- %3’ü
(ilgili halat tip ve çapına göre kalibre edildiğinde)

Yükleme Hatası: Halat uzaması yalnızca 2 mm
(0.08 inch)

Ekran: Ekran: Grafik LCD Ekran, 25,4 mm (1 inch) 
boyunda rakamlar gösterir, tam açıklama verir.

Makara Seti: 1 set dahildir. Set ilave edilebilir.
- Set L. 4,75 - 6,5mm;  - Set P: 4,75 - 12,7mm
- Set S. 6,5 - 19mm;     - Set T: 12,7 - 25,4mm 
TavsiyeTavsiye edilen Halat Kalibrasyonları:  Gerekli 
olan her halat çapını en uygun makara ile kalibre 
ediniz. Aynı çaptaki iki farklı halat tipi mevcut ise 
ve doğruluk önemliyse iki tipi de ayrı ayrı kalibre 
ediniz.

Ortam Şartları: Sürekli dış mekan kullanımına 
uygundur.

Çalışma Isısı Aralığı: Çalışma Isısı Aralığı: -20°C ile 70°C

Ölçüm Birimleri: Kg, Libre, Newton, Özel-1, 
Özel-2

Çözünürlük:  Ayarlanır: Düşük / orta / yüksek 
Tekrar Kalibre Edilmesi:  Tekrar Kalibre Edilmesi:  Kullanıcıya bağlıdır. 
Normal şartlar altında bir yıldır ancak  yoğun 
çalışma koşullarında daha sık kalibre edilmesi  
tavsiye edilir. Kalibrasyon süresi genel olarak 2 
ila 4 gündür.

Ağırlık / Ebat(yakl.): 5 Kg - 59 x 25 x 8 cm
Çantalı sevk ağırlığı: Yaklaşık 12 kg
                       ebadı:                        ebadı: 71 x 41 x 20 cm 
Belgelendirme: CE onaylıdır.

1.000x1 kg / 2.000x2 lb / 10.000x10 N
4.500x5 kg / 10.000x10 lb / 45.000x50 N

2 Model mevcuttur
Kapasite x Çözünürlük:

Quick Check çelik halat ve tellerde 
doğru gerginlik seviyesini ayarlamak 
için endüstrinin bir çok farklı alanın-
da kullanım görmektedir. Tipik kul-
lanım alanları kule ve direk dikme, 
sabitleme halatları, yol kenarı bari-
yerleri, asma köprüler, asansörler, 
vinç halatları, havai enerji nakil hat-
ları, güvenli çalışma yaşam hatları 
tesisi, havacılık sanayii ve ve altyapı 
işleridir.

Dillon Quick-Check gerilim ölçeri 
halat üzerine takmak, ölçüm  
yapmak ve çıkarmak 5 saniyeden 
kısa sürer! Ne karşılaştırma tabloları-
na bakmaya ne de hesap
yapmaya gerek yoktur. Quick Check 
hafızasına önceden programlanmış 
20 adede kadar farklı halat tip ve 
ebatlarından uygun olanı seçilerek 
ölçüm yapılır. ‘Check Tension’ modu 
ekranda grafiksel olarak mevcut ve 
hedeflenen gerginliği gösterdiğinden 
halathalat gerilimi hızlıca yapılabilmekte-
dir. Sık olmayan pil değişimi dahi çok 
çabuk yapılır. 

Rulmanlı makaralar sürtünmeyi minimuma
indirerek en üst seviyede hassasiyet sağlar

Birçok farklı halat ebat ve tipini destekler

Teleskopik kol sayesinde cihaz hızlı ve
zahmetsizce halata takılabilmektedir

Sahada kolay fark edilen sarı renk boyalıdır

Arka aydınlatmalı, kolay okunan,Arka aydınlatmalı, kolay okunan,
tam açıklamalı ekran

RS-323 Portu(Seri çıkış)
 
Kullanımı kolay membran butonları

Standart AA (orta boy) pil ile
uzun pil değişim aralığı (250+ saat)
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