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SUN DIGITALE MOTOR ANALYZER DMA-1000 

De SUN DMA-1000 is een eenvoudig te bedienen, digitale motortester voor 

receptie, werkplaats en eindcontrole. 

De SUN Digitale Motor Analyzer DMA-1000 combineert digitale uitlezing met de 

voordelen van continue informatie via de oscilloscope. Door de gunstige 

ii prijsstelling is het de economische motortester voor de receptie, service en 

eindcontrole in uw werkplaats. 
De basis uitvoering biedt mogelijkheden tot het statisch- en dynamisch testen 

van 2- en 4 taktmotoren of wankelmotoren voorzien van conventionele 

getransistoriseerde of HEI ontstekingssystemen. Dit geldt voor motoren met 2, 

3, 4, 5, 6 en 8 cylinders. 

Het ontstekingstijdstip kan gecontroleerd en afgesteld worden met behulp van 

een afstellamp of BDP-gever meetsystemen. De gemeten resultaten kunnen op de 

digitale display worden bevroren. 

Het grote, ontspiegelde beeldscherm geeft een heldere weergave van primaire- 

en secundaire ontstekingspatronen ín verschillende uitvoeringen. Het 

alternator beeldpatroon biedt de mogelijkheid tot bestuderen van de funktie 
van het laadsysteem op het scherm. 

— Alle aansluitingen aan de motor worden met klemverbindingen gemaakt. Het is 

voldoende slechts de beeldopnemer aan te sluiten om het ontstekingsbeeld met 
alle funkties op het beeldscherm te projecteren. Ook het toerental is dan 

afleesbaar. 

De afstandsbediening biedt de mogelijkheid de ontsteking tijdens het starten 
te onderdrukken. Dit om de kontakthoek af te kunnen stellen en batterij en 
startsysteem te testen zonder een verbinding los te nemen. 

Bedieningsgemak staat voorop. Het aantal te verrichten handelingen is tot een 
minimum beperkt. Drie digitale displays geven tegelijk informatie, zodat het 
omschakelen van de ene meetschaal naar de andere niet meer nodig ís. 

De levering is inclusief cabinet C-34, zwenkbare kabelarm en standaard 
meetkabelset. 

Prijs: bestelcode 311-DMA-1000 fl. 14.300,00 
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DMA-1000/2 

Tegen meerprijs leverbaar: 

  

UDK-1 
  

Dieselkit ten behoeve van metingen van toerental en vervroeging aan 

dieselmotoren. 

Prijs: bestelcode 311-UDK-1 
fl. 2.250,00 

v-4042 

  

Vacuumpomp 

prijs: bestelcode 311-V-4042 
fl. 1.090,00 

PRIJZEN GELDEN EXCLUSIEF B.T.W.


