
Měření bez obtěžování dalších modulů: Na rozdíl 
od konvenčních bezdrátových řešení, která mají 
velký externí vysílač s odděleným akumulátorem,     
je bezdrátový vysílač plně integrovaný. 

Spolehlivý přenos: S integrovaným bezdrátovým 
systémem si můžete být jisti, že Vaše data budou 
správně přenesena.
Měřicí přístroje s integrovanými Wireless displeji 
potvrdí, zda byla data správně přenesena nebo 
zda jste v dosahu přijímače i-Stick.

Vysoce mobilní:  Integrovaná bezdrátová 
technologie Vám dává mnohem větší 
mobilitu. Neexistuje žádný kabel ani rádiový 
modul, který by  Vám překážel. 

Dlouhá životnost baterie: Integrované 
bezdrátové rozhraní činí měřicí přístroj 
výjimečně energeticky efektivní. Na rozdíl 
od konvenčních bezdrátových systémů není 
třeba žádné další baterie.

Snadný přenos dat: S integrovaným bezdrátovým 
přenosem můžete přenést naměřené hodnoty do 
počítače pomocí i-Stick. Stejně jako u datového 
kabelu jsou naměřené hodnoty přeneseny 
softwarem MarCom přímo do MS Excel nebo do PC                        
a následně do některé z podporovaných 
aplikací (kompatibilních s operačním systémem 
Windows).

Dostupné: S integrovaným bezdrátovým 
připojením můžete připojit až 8 měřicích přístrojů
na přijímač i-Stick. Drahá rozhraní nejsou již 
potřebná. Dokonce i na jeden připojený měřicí 
přístroj získáte bezdrátová připojení za cenu 
kabelu.

Seznamte se s kolekcí revolučních měřidel značky Helios Preisser, které Vám usnadní a zefektivní
práci. Revoluční změnu přináší vybavení měřidel s i-Stick USB přijímačem, který zabezpečí
integrované bezdrátové připojení a přenos naměřených dat bez kabelu nebo rádiového modulu.

Speciálně u nás za exkluzivní ceny.
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Integrované WI-FI

i-Stick USB přijímač pro integrované 
bezdrátové připojení 
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Digitální třmenový mikrometr

rozsah 0 - 25 mm / 0,001 mm 

obj.č: 1866210

Digitální posuvné měřítko IP67 

rozsah 150 mm / 0,01 mm 

obj.č: 1326416

Digitální posuvné měřítko IP67 

rozsah 150 mm / 0,01 mm 

obj.č: 132641660

6.734,-

5.724,-

Digitální třmenový mikrometr IP65 

rozsah 0 – 25 mm /  0,001 mm 

obj.č: 186641060

Digitální hloubkoměr IP67 

rozsah 150 mm /  0,01 mm 

obj.č: 137141660

Ceny jsou uvedené v KČ a bez DPH a jsou platné do vyprodání zásob.  

Posuvné měřítko 

rozsah 150 mm / 0,05 mm 

obj.č: 185501

650,-

549,-
5.590,-

4.749,-
Posuvné měřítko na měření 

vzdálenosti rozteče       

rozsah 150 mm / 0,05 mm

obj.č: 261516

1.846,-

1.569,-
471,-

399,-Posuvný hloubkoměr

rozsah 200 mm / 0,05 mm 

obj.č: 282202

Třmenový mikrometr

rozsah 0 - 25 mm / 0,01 mm 

obj.č: 800501

Výběr z produktů od značky Helios Preisser  

2.522,-

2.144,-

Rádiový přijímač i-Stick 

obj.č: 1998780

Úchylkoměr digitální

rozsah 12,5 mm /  0,0005 mm 

obj.č: 172650260


