
HHT13

* Com RCA opcional.
Vem com certificado de calibração rastreável pelo NIST, duas tiras de 12 x 150 mm (6 x 0,5") da 
fita reflexiva, 2 pilhas “AA” e manual do operador. O HHT13-KIT vem com manual de operador, 
certificado de calibração rastreável pelo NIST, 2 pilhas “AA”, rolo de 1,5 m (5') de fita reflexiva 
T-5, uma RCA, incluindo extremidades côncavas e convexas e uma roda de contato linear de 10 
cm (3,9"), todos em uma maleta de transporte com capa dura de travamento.
Exemplos de pedido: HHT13, tacômetro, HHT-RT-5, fita reflexiva reserva, MA-1214, livro de 
referência: Intervalos estatísticos OCW-3, OMEGACARESM estende garantia padrão de 1 ano 
para um total de 4 anos.

Tacômetro a Laser de bolso com recursos de 
totalizador/contador/temporizador

U Intervalo de 
funcionamento de 
até 7,6 m (25') (Laser 
visível de classe 3R)

U Suporta o conjunto 
remoto de contatos, 
padrão no Kit

U Aceita sensores 
remotos opcionais

U Automedição/decimal 
fixo de saída em de 
pulso

U TTL (selecionável pelo 
usuário)

U Taxas inglesa e métrica
U Bucha de montagem  

de tripé
U Indicadores no alvo e de 

bateria fraca
U Luva emborrachada
U Inclui certificado de 

calibração rastreável 
pelo NIST

 DE1 ANO
GARANTIA

Q-49

  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 HHT13 Tacômetro/cronômetro/totalizador com certificado NIST
 HHT13-KIT  Tacômetro/cronômetro/totalizador com certificado NIST, 

RCA e maleta de transporte
 HHT20-ROS  Sensor ótico remoto com cabo de 2,4 m (8'), suporte de 

montagem e 305 mm (12") de fita reflexiva
 HHT13-CC10 A bolsa acolchoada acomoda os tacômetros
 HHT13-RCA  RCA inclui as extremidades de contato (côncavas e 

convexas) e a roda de contato linear de 10 cm (3,9")
 HHT13-CTE  Extremidades de borracha côncavas e convexas e roda de 

contato de 10 cm (3,9")
 HHT13-LCW  Roda de contato linear com circunferência de 305 mm 

(12") para uso com RCA
 HHT-RT-5  Rolo de fita reflexiva de 1,5 m (5'), com 12 mm  

(0,5") de largura

O Programa de garantia estendida da  
OMEGACARESM está disponível para os modelos 
apresentados nesta página. Consulte seu  
representante de vendas para todos os detalhes 
quando fizer seu pedido. A OMEGACARESM oferece 
cobertura a peças, mão de obra e embalagens 
retornáveis equivalentes.

Programa De
Garantia Estendida

SM

O HHT13 é um tacômetro ótico 
a laser de bolso, digital e a bateria 
que opera até 7,6 m (25') a partir 
de um alvo reflexivo usando uma 
fonte de luz de laser. O design 
ergonômico permite a visualização 
de linha-de-visão direta segura do 
alvo e do display, enquanto oferece 
uma superfície de borracha anti-
derrapante para operação com uma 
só mão. O HHT13 é um tacômetro/
medidor de taxa, totalizador/contador 
e temporizador (cronômetro) de 32 
funções, programável em medidas 
métricas e inglesas. O suporte é 
integrado para o conjunto opcional 
de contato remoto (RCA) e os 
sensores remotos de contato. 
O HHT13 tem uma saída de pulso 
compatível com TTL para acionar 
dispositivos como coletores de 
dados e estroboscópios.

Especificações
Display: LCD alfanumérico de 5 dígitos 
Intervalo:
 Ótica: 5 a 200.000 rpm
 Contato*: 0,5 a 20.000 rpm  
  (Outras medidas: polegadas, pés, 

jardas, milhas, cm, m, por hora, 
minutos, segundos)

Precisão:
 Ótica: ±0,01% de leitura
 Contato*: ± 0,05% da leitura (rpm)
Resolução: 0,001 a 10 rpm  
(depende do intervalo de velocidade)
Intervalo de operação: 50 mm a 7,6 m   
(2" a 25') 
Memória: máx., mín. e última
Alimentação: 2 pilhas “AA”  
de 1,5 Vcc (incluídas)
Ambiental: 5 a 40°C  
(41 a 104° F), 80% UR até  
30°C (86°F)
Dimensões:  
176 x 61 x 41 mm   
(6,9 x 2,4 x 1.6")
Peso:  
210 g 


