
 

 

 

 

 

 

- Distancemålere med høj præcision 

Den nye Eltrip - 65N serie er præcisionsmålere som er 
designet til at være pålidelige og lette at bruge under krævende 
nordiske forhold - det være sig i koldt vintervejr eller på varme 
sommerdage. 

Eltrip-65N-serien leveres med seks ua hængige tælleværk 

som kan nulstilles når som helst, og hvor tælleværke ne 1-5 kan 

frit vælges til at være aktive på et gi t tidspunkt. 

Tællefunktonen for distance inkluderer også en sub-funk on 

som registrerer Tid og Total distance, og som lader dig 

registrere alle korte og lange køreture. 

Instrumenterne kan kobles direkte til pulsudtag i de fleste 

køretøjer, eller om ønskelig til en magnetisk pulsgiver 

monteret ved hjul eller på mellemaksel. Instrumentet kan 

kobles så der tælles baglæns når der bakkes, således at ingen 

kørt distance mistes i vejkryds etc. 
Montering af instrumentet er enkel – du kan gøre det selv, få 
bistand fra et professionelt værksted eller lade NTS 

bistå med nødvendig info til en vellykket montering.  

Eltrip 65nc er en model som også leveres med mulighed for 

datatilkobling, noget som giver mulighed for overføring af 

måledata direkte til en pc, telefon, tablet eller til en anden 

hensigtsmæssig enhed. 

Tilkobling til eksterne enheder kan i enkelte tilfælde kræve brug 

af en ekstern Bluetooth adapter. Du vil kun behøve 

programvare for den dataenhed du bruger for at kunne 

læse de overførte data.  

Tilgængelige modeller 

Eltrip-65n 

• 6 uafhængige tælleværker, hvor tælleværk 1-5 
kan være aktive til enhver tid. 

• Justerbar lysstyrke i displayet sikrer læsbarhed i 

mørke og ved højlys dag. 
• Forvalg af distance i tælleværk 1; du kan vælge at 

lade tælleværket tælle opover eller nedover fra en 
angivet distance. 

• Hvert tælleværk omfatter distance samt angivelse af 

Tid og Total km 

• Mil-baseret version kan leveres på forespørgsel. 

• Enkel i brug. 

• Utrolig nøjagtig – kan kalibreres for køretøjer 
med en nøjagtighed bedre end 1m/km. 

• Nøjagtig fartvisning 

• Automatisk slukning af display 

• Optager kun lidt plads - 147 x 46 x 24mm (B x H x  

D) –enkel at montere. 

Eltrip-65nc 

Samme egenskaber som Eltrip-65n. I tillæg 

inkluderes tilkobling til PC, mobiltelefon, tablet etc. 
Trådløs tilkobling fordrer ekstern Bluetooth 

adapter. 
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Teknisk specifikation Eltrip 65 NKL/NKC/NKB 

Produktbetegnelse: Trip- og friktionsmåler 

Størrelse: 145x47x25mm V t: 
150g 

Display: Grafisk med 10mm iffer hø de, kan sl 

Driftsspænding: 10 - 30 V 

Strømforbrug: Aktivt display 100mA display 50mA Sikring maks 400mA 

Tastatur: 16 hurtigtaster 

Producent: Trippi Oy - Pilvitie 6 - 90620 Oulu Finland 

CE Certifiseret 

Overensstemmelseserklæring i henhold til følgende direktiv: 

2004/104/EU (EMC), appended 2006/28EU ja 2009/19/EU 

2002/95/EU/( RoHS), appended 2011/65/EU 

Standarder: ISO 7637-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3 

Godkendelse: Godkendt af Statens veivesen 
 

FUNKTIONER 
 
1. 6 tælleværker, hvor 1 - 5 kan være aktive til enhver tid 

2. Display hvor distancer måles med 1 meter opløsning 

3. Tidsregistrering for hver t ller (timer:minutter) 

4. Total km kalkulator for hver tæller 

5. Hastighed med nøjagtighed på 1 km/t 

6. Temperaturmåling (65nkl, 65nkc modeller) 

7. Tilkobling til PC (65nkc, 65nce modeller) 

8. Valg af sprog 
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