
KABLOSUZ VERİ TRANSFER SİSTEMİ

İletim mesafesi, 10 metredir
Veri iletimi için tuşa basılır
7315-2 EXCEL yönlü giriş yazılımı 
ile birlikte verilir, her ölçü yalnızca 
belirtilen alanda görüntülenir
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çok kanallı 
alıcı

tek kanallı 
alıcı

dijital 
mikromereler 

için verici

Not

Maksimum 8 iletici ile bağlıdır ve her birinin ayrı tanımlama kodu söz konusudur
Yazılım ile birlikte temin edilen klavye biçimine dönüştürülen metin formatlı sanal 
bağlantı noktası (veriler klavye sinyalini alan herhangi bir yazılıma veya EXCEL, 
WORD'e aktarılabilir)
EXCEL yazılımını kullanarak farklı ölçümlerin ölçüm verileri belirtilen alana aktarılabilir 

7315-60
yüksek 

hassasiyetli 
dijital göstergeler 

için verici

7315-21
dijital 

kumpaslar 
için verici

7315-22
büyük dijital 
kumpaslar 
için verici

dijital kumpas ve derinlik kumpası 

geniş dijital kumpas (aralık≤1000mm) ve 

dijital yükseklik kumpası

dijital mikrometre

dijital komparatör, dijital kalınlık kumpası 
ve dijital iç/dış kumpası

Yalnızca 1 verici ile bağlanır ve verici gerektiğinde değiştirilebilir
HID klavye aygıtı ile tanımlanır, Ayrıca sürücü ve yazılım yüklemesine gerek yoktur, 
Veri; Excel, Word, txt ve diğer dosya türlerine aktarılabilir (klavye giriş verisi olarak 
tanımlanan aktarım tuşuna ve ya 12,34↙ gibi sadece giriş tuşuna basılır) 
Klavye sinyalini algılayabilen tüm yazılımlarla uyumludur, 
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iletim tuşu

sinyal ışığı
iletim tuşu

sinyal ışığı iletim tuşu

2140-6 ve 2133 serili yüksek hassasiyetli dijital kumpas 
3350 serili yüksek hassasiyetli dijital komparatör saati

iletim tuşu

iletim tuşu

sinyal ışığı
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Önceki sayfanın devamı

Excel giriş yazılımı (7315-2'de yer alır), uygulama örneği 1 

Kumpas ekranı, B4-B9'da ayarlanır, kumpas okuyucuları  
B4,B5…B9'da görüntülenir, 
Mikrometre ekranı, C4-C9'da ayarlanır ve okuyucuları 
C4,C5…,C9'da görüntülenir, 
Yükseklik ölçer ekranı, D4, D9'da ayarlanır, 
Yükseklik ölçer okuyucuları, D4,D5…,D9'da görüntülenir 

İş parçalarının 
seri numarası

Bir sonraki veri görüntüleme 
alanı yeşil renkte gösterilir,

Excel giriş yazılımı (7315-2'de yer alır), uygulama örneği 2

Mikrometre ekranı, B4-C9'da ayarlanır, veri girdileri soldan sağa yazılır, 
mikrometre okuyucuları  B4,C4, B5,C5…B9, C9'da görüntülenir, 
Kumpas ekranı, D4-D9'da ayarlanır ve okuyucuları D4,D5…,D9'da görüntülenir, 
Derinlik ölçer ekranı,  E4,E9'da ayarlanır, 
derinlik ölçer okuyucuları,  E4,E5…,E9'da görüntülenir 

İş parçalarının 
seri numarası

Bir sonraki veri görüntüleme 
alanı yeşil renkte gösterilir,

7315-3 uygulaması (tek kanallı)

m01

iletici
(7315-21)

alıcı (7315-3)

7315-2 uygulaması (çok kanallı)

m01

10m

alıcı (7315-2)

1
0
m

iletici
(7315-50M)

iletici
(7315-30)

iletici (7315-21)

HID klavye aygıtı ile tanımlanır, ayrıca sürücü ve yazılım yüklemesine gerek yoktur, 
Veri; Excel, Word, txt ve diğer dosya türlerine aktarılabilir (klavye giriş verisi olarak tanımlanan 
aktarım tuşuna ve ya 12,34↙ gibi sadece giriş tuşuna basılır) 
Klavye sinyalini algılayabilen tüm yazılımlarla uyumludur, 
Opsiyonel aksesuar: ayak pedalı (kod: 7304-2), bağlantı göbeği (kod: 7324-HUB, 7324-HUB7)
uzatma kablosu (kod: 7325-ADD5, 7325-ADD10)

uygulama

Excel

veri aktarımı için 
kırmızı tuşa basılır

ayrıca veri aktarımı için 
ayak pedalına basılır 

(kod 7304-2, opsiyonel)

7302-40M

iletim tuşusinyal ışığı

VERİ ÇIKIŞ KABLOLARI (KLAVYE FORMATI)
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