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Màn hình chính1 Lưạ chọn chùm sáng2   Kiểm tra trực quan 
về vị trí đèn chiếu gần

3

Khu vực kiểm thử 
đèn pha

4 Thiết lập độ dung sai5 Menu cài đặt6

- Hỗ trợ các loại đèn pha:  H4, H7, H1, XENON, LED
- Chiều cao làm việc : 240-1,450 mm.
- Độ sáng: 0-240 lx (0-150.000 cd)
- Cường độ chiếu sáng: 0% -150.000 lx 
- Độ chính xác: +/- 5%
- Độ lệch dọc: +/- 0,1%
- Độ lệch ngang : +/- 0,2%
- Pin cung cấp điện:12 V 
- Nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz
- Vòng đo dọc (Lên/Xuống) :0-600 mm/10m (0-6% )
- Vòng đo ngang (Phải/Trái) :0-1000 mm/10m(0- 10% )

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÀN HÌNH HIỂN THỊ

Tùy chọn khả dụng

Phụ kiện

1 or 2
/B

/LL

Tiêu chuẩn

5,7"
/I

/P

TEG CN HI
K

TECNOLUX
hi-tech, hi-tools, hi-team

KINGTECHENGINEERINGCORPORATION



/R /P

/LL

1 or 2
/B

/L1

/I

Điện thoại: 02437450122   *    Fax: 02437450124  *   Hotline: 0944 755 799   *   Website: www.kingtech.vn    *     Email: info@kingtech.vn

Tiêu chuẩn

Tùy chọn khả dụng

Phụ kiện

- Hỗ trợ các loại đèn pha:  H4, H7, H1, XENON, LED
- Chiều cao làm việc : 240-1,450 mm.
- Độ sáng: 0-240 lx (0-150.000 cd)
- Cường độ chiếu sáng: 0% -150.000 lx 
- Cường độ chính xác Reading: +/- 5%
- Độ lệch dọc: +/- 0,1%
- Độ lệch ngang : +/- 0,2%
- Pin cung cấp điện:12 V 
- Nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz
- Vòng đo dọc (Lên/Xuống) :0-600mm/10m (0-6% )
- Vòng đo ngang (Phải/Trái) :0-1000mm/10m(0- 10% )

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM, CHỨC NĂNG

Tấm chắn Laser (tùy chọn)

Bảng kiểm tra nội bộ 
10/12 điốt

Biểu tượng chéo:hiển thị 
vị trí thực tế của chùm tia. 
Biểu tượng xe hơi: hiển 
thị chùm tia nào đang 
được kiểm soát

Toán tử có thể đặt tham số 
trên các loại chùm tia sáng 
và chọn kiểu chữ. 
Hỗ trợ 5 ngôn ngữ có sẵn
Phần mềm dễ điều chỉnh. 
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