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Materjali ja Kaabli Pikkuse Mõõdikud 

Englo toodab materjali ja kaabli pikkuse mõõdikuid kaabli-, kummi- ja plasttorude või kanga ja paelte 

pikkuse mõõtmiseks. Need seadmed on ülitäpsed ja kiirendavad oluliselt mõõtmisprotsessi. 

Materjali- ja kaablimõõdikud on käeshoitavad või statsionaarsed, mida saab kinnitada laudade või 

muude tugikonstruktsioonide külge. Statsionaarne digitaalne pikkuse mõõtmissüsteem KMS-1 sisaldab 

ka töölauda ja juhtme kerimismasinat, millega saab mõõta vajalik kaabli või traadi pikkus ja see siduda 

hõlpsaks käsitsemiseks või saatmiseks. 

Pikkuse mõõturitel on numbriline skaala mõõdetud materjali või kaabli pikkuse näitamiseks. 

Mõõteseadmete kasutamise teeb eriti mugavaks see, et neil on loendi, mis lubab eksimuse korral, s.t. 

kui on kaablit vm. mõõdetud rohkem kui kliendile tarvis,  vea  parandada.  Pikkuse mõõtmisel 

mõõteseadmete loendi võib nii summeerida kui lahutada, olenevalt sellest, mis suunas kaablit, toru jm. 

läbi mõõteseadme tõmmatakse.  

Mõõtmistulemusi saab vaadata toote digitaalsel mehaanilisel ekraanil. 

Englo digitaalsete pikkuse mõõtmise seadmete kaitstuse aste on rahvusvahelise IEC 60529 standardi 

järgi IP65. MS-2, MS-5 ja KMS-1 sisaldavad tüübisertifikaate. 
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MS-1: Rullmaterjali Pikkuse Mõõdik 

 Mõõdab materjali või paela pikkust  

 Täpne ja kergekaaluline 

 Tulemusi saab korrigeerida mõõteratta 
tagasisuunas liikumisel 

 Seade  koos kitsa kummiratta või laia 
rihveldatud pinnaga alumiiniumrattaga 

 
MS-2: Kaabli Pikkuse Mõõteseade 

 Mõõdab kaabli, juhtmete jms. pikkust  

 Täpne ja kergekaaluline 

 Tulemusi saab korrigeerida mõõteratta 
tagasisuunas liikumisel 

 Hoob loendi nullimiseks 

 Tüübisertifikaat # SI 14-01-003 MID 

 MS-5: Statsionaarne Kaabli Pikkuse 
Mõõteseade   

 Kinnitatakse lauale või muule toetavale 
alusele  

 Mõõdab kaabli, juhtmete jms. pikkust  

 Täpne ja kergekaaluline 

 Tulemusi saab korrigeerida mõõteratta 
tagasisuunas liikumisel 

 Hoob loendi nullimiseks 

 Tüübisertifikaat # SI 14-01-004 MID 
 

 KMS-1: Statsionaarne Kaabli Pikkuse 
Mõõteseade  Tööpinnaga  

 Seade koosneb töölauast, juhtme 
kerimismasinast ja Englo MS-5 kaabli 
pikkuse mõõdikust 

 Mõõdab kaabli, juhtmete jms. pikkust  

 Tulemusi saab korrigeerida mõõteratta 
tagasisuunas liikumisel 

 Hoob loendi nullimiseks 

 Tüübisertifikaat # SI 14-01-004 MID (MS-5) 
 

Toode Kaal (g) Mõõtühik (cm) 
Mõõtmise 
Täpsus (%) 

Mõõtmise 
Ulatus (m) 

Maksimaalne 
Mõõtmiskiirus 

(m/s) 

MS-1 153  +/-1 999,99 1 

MS-2 673  +/-1 999,99 1 

MS-5 689  +/-1 999,99 1 

KMS-1 -  +/-1 999,99 1 

 

 
 

Akadeemia tee 21/1, Tallinn 12618, Estonia  *  telefon + 372 670 2444  
 

Englo võib ette teatamata teha toodetes muudatusi, või lõpetada mingi toote valmistamise mida on selles dokumendis 
mainitud.  

 

 


