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Vysoce přesný inklinoměr

Otočný plášť přístroje 

umožňuje vysoce přesné 

měření povrchů se strmým 

sklonem

PRÜFTECHNIK Align-

ment Systems je vedoucí 

firmou v oblasti přesného 

ustavování. Naše techno-

logicky dokonalé přístroje 

‘Made in Germany’ 

jsou využívány čtyřmi 

pětinami nejdůležitějších 

průmyslových firem na 

celém světě. INCLINEO® je 

náš nejnovější systém pro 

přesné ustavování.

PRÜFTECHNIK Alignment Systems vyvinul 

výkonný systém založený na technologii vysoce 

přesného elektronického inklinoměru. 

INCLINEO® měří sklon na různých místech povrchu 

a umožňuje přesný výpočet obrobených povrchů. 

S pomocí jednoduše upevnitelných držáků měří 

sklon podél hran, okrajů a dokonce i u vertikál-

ních hřídelí. Otočný plášť přístroje umožňuje 

měřit pod jakýmkoliv úhlem. Integrovaná bez-

drátová technologie spolu s ovládáním přístroje 

třemi klávesami zajišťují flexibilitu během měření 

a činí z INCLINEO® všestranného a efektivního 

pomocníka u pokročilých aplikací.

INCLINEO®

LAMI Kappa, spol. s.r.o.
Vladislavova 3142
415 01 Teplice, CZ
Tel +420 417 534 542-3
Fax +420 417 534 544
info@lamikappa.cz
www.lamikappa.cz

PRÜFTECHNIK
Alignment Systems GmbH
Freisinger Str. 34
85737 Ismaning
Germany
Tel +49 89 99616-0
Fax +49 89 99616-100
info@pruftechnik.com
www.pruftechnik.com©
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Pro pokročilé aplikace

Měření povrchů s jakýmkoliv sklonem

Vodorovnost, rovinnost nebo rovnoběžnost 
povrchů

Měření šikmosti podél hran a okrajů

Svislost vertikálních hřídelí

Rovnoběžnost skloněných povrchů

Vzájemná kolmost rovin

Ideální pro montáž a údržbu

Výhody na první pohled

Vysoce přesný elektronický inklinoměr pro měření 
absolutních nebo relativních úhlů

Otočný plášť přístroje umožňuje měření povrchů s 
jakýmkoliv sklonem

Vnější prstenec se značkami po 30° a 5° škálou 
na plášti s integrovaným jemným nastavovacím 
šroubem

Bezdrátová komunikace

Výkonný PC software na základě Windows™ 

Kompatibilní s laserovými měřícími systémy PRÜF-
TECHNIK Alignment

Pokročilé funkce filtrace

Ovládání 3 klávesami
Nejvhodnější konfigurace měření pro danou 
aplikaci se zadává pomocí pouze tří kláves.

Klávesa Menu/Enter

Navigační klávesa

Měřící rozsah +10°

Rozlišení 0.0003° [1”]

Max. odchylka @ 22°C [Ta] 0.005% plná škála
0.03% odečet

Digitální filtr/průměr 3. řádu s volbou 0.3 / 1 / 3 Hz

Teplotní rozsah Uskladnění: -40°C až 85°C
Provoz: -10°C až 60°C

Displej LCD displej, 132 x 32 pixelů
s LED podsvícením

Uživatelské rozhraní Ovládání třemi klávesami

Bezdrátová komunikace Zabudovaný RF modul s LED 
indikací

Externí rozhraní RS-232 (sériový) pro PC a snímač
Konektor pro číselníkový 
úchylkoměr

Napájení   2 AA baterie

Indikace stavu baterie 3 LED diody

Ukládání dat až 999 měření

INCLINEO®  technické údaje
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