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DRAADLOOS COMMUNICATIESYSTEEM VOOR MEETDATA  
U-WAVE IS NU BESCHIKBAAR MET BLUETOOTH® DRAADLOZE TECHNOLOGIE
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U-WAVEPAK-BM is de communicatiesoftware 
voor het overbrengen van meetdata naar 
smartphones en tablets en is gratis te 
downloaden in appstores.

U-WAVEPAK-BW, de communicatiesoftware 
voor het overbrengen van meetdata naar 
computersoftware, kan worden gedownload 
vanaf de website van  
ons bedrijf.

Easy to  Easy to  
ConnectConnect

Draadloos Bluetooth Data-communicatiesysteem
Maakt directe overdracht van meetdata naar smartphones, tablets en pc's mogelijk.

Beschikbaar om te downloaden
https://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-updates

Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

Opmerking 1: deze applicatie werkt met Windows Terminal voor Windows 10 uitgerust met de Bluetooth draadloze technologie. Als uw Windows Terminal deze functie niet heeft, koop dan een commercieel verkrijgbare Bluetooth®-ontvanger.
Opmerking 2: we kunnen de werking van deze applicatie en U-WAVE TCB/TMB niet garanderen voor alle Bluetooth-apparaten.

Downloaden: Downloaden:
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U-WAVE-TCBU-WAVE-TMB

Voor Digimatic schuifmaten

Meetdata centraal en draadloos beheren  
op een smartphone, tablet of pc

Compacter en dunner voor een betere pasvorm met Digimatic-meetinstrumenten, en met verbeterde 
bediening en prestaties. U-WAVE-TMB/TCB nu beschikbaar met Bluetooth® draadloze technologie.  
Er is geen ontvanger vereist, op één pc kunt u maximaal zeven intrumenten met 
Mitutoyo Bluetooth® U-WAVE aansluiten. Stof-/Waterdichte modellen zijn ook 
beschikbaar voor gebruik onder werkplaatsomstandigheden.

Voor Digimatic schroefmaten

U-WAVE-TMB/ TCB

Mitutoyo Bluetooth® U-WAVE

Draadloos Bluetooth Data-communicatiesysteem
Maakt directe overdracht van meetdata naar smartphones, tablets en pc's mogelijk.

Beschikbaar om te downloaden
https://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-updates
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Belangrijkste voordelen van de introductie van U-WAVE met Bluetooth® draadloze technologie

Gecentraliseerd 
datamanagement

Meetdata kunnen centraal worden 

beheerd! “Visualisatie van kwaliteit” 

hierdoor verbeterde process / 

product optimalisatie!

Kostenbesparend  
effect

Het systeem kan tegen lagere kosten 

worden geconfigureerd door verbinding 

te maken met een bestaande  

Digimatic instrument!

Geen  
ontvanger vereist

Meetdata kunnen zonder ontvanger 

naar pc's, tablets en smartphones  

worden verzonden als deze zijn  

uitgerust met Bluetooth®  

draadloze technologie!

Hogere efficiëntie

Data kunnen met één knop worden 

ingevoerd! Aangezien er geen handmatige 

actie nodig is, wordt er niets verkeerd 

ingevoerd. De efficiëntie  

wordt sterk verbeterd!

Betrouwbaar in te zetten, aangezien het is gelabeld met het 
draadloze certificeringsnummer dat u in het land van aankoop 
hebt verkregen.

Eenvoudig 
data opslaan

Meetdata kunnen onafhankelijk van de 

meetlocatie op smartphones en tablets 

worden opgeslagen!

Ontvanger
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Met Bluetooth® draadloze technologie voor eenvoudige 
verbinding met uw Digimatic schroefmaat of schuifmaat

U-WAVE-TMB/TCB is compatibel met de meeste Digimatic schroefmaten en schuifmaten.
Raadpleeg de website van ons bedrijf voor details over productcompatibiliteit.
https://www.mitutoyo.nl/application/files/2116/1582/4303/PRE1494_-_U-WAVE-FIT_INLAY_-_Benelux.pdf

Gemonteerd uiterlijk Connector Zender
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Standaard
02AZF310

U-WAVE-TMB  
zoemertype  
264-627

Waterdicht 
type

U-WAVE-TMB  
IP67-type stof-/waterdicht  
264-626

Vo
or
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ch
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fm

at
en

Standaard

02AZF300 U-WAVE-TMB  
zoemertype  
264-625

Koelmiddel- 
bestendig  

type

02AZF310 U-WAVE-TCB  
IP67 type stof-/waterdicht  
264-624

Digimatic instrument connector-en-zendercombinaties

Digimatic schroefmaten Digimatic schuifmaten
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Productnamen U-WAVE-TMB (voor Digimatic schroefmaten) U-WAVE-TCB (voor Digimatic schuifmaten)

Model
U-WAVE-TMB

(IP67 type stof - /waterdicht)
U-WAVE-TMB
(type met zoemer)

U-WAVE-TCB
(IP67 type stof - /waterdicht)

U-WAVE-TCB
(type met zoemer)

Order Nr. 264-626 264-627 264-624 264-625

Beschermingsniveau IP67 N.v. t . IP67 N.v. t .

Indicatie 
data-ontvangst LED LED, zoemer LED LED, zoemer

Voeding Lithium-batterij CR-2032×1

Batterijduur Ca. 1 jaar onder normale gebruiksomstandigheden, maar varieert afhankelijk van gebruik.

Gewicht 18 g

Uiterlijk

Buitenafmetingen

(mm) (mm)

Specificaties
Zender (zie pagina 5 voor combinaties)

12.9 41.9

38
.8

56

30
.4

11
.45

Productnamen Order Nr. Beschermingsniveau Gewicht Uiterlijk Buitenafmetingen

Connector 
 (voor stof - /

waterdicht type)
02AZF310 IP67 6 g

(mm)

Connector  
(voor standaard type)

02AZF300 N.v.t. 6 g

(mm)

27.15

(1
4.

8)

21
.8

(1
9.

6)

(12
.75

)

27.15
(1

9.
6)

17
.6

5

(1
2.

75
)

26.25

26.25

21
.8

(0
.9

)

Connector (Zie pagina 5 voor combinaties.)

Draadloze communicatie Bluetooth 4.2 Energiezuinig

Afstand draadloze 
communicatie

Ca. 16 m (zichtlijn)
Ca. 10 m (in een fabrieksomgeving)

Zendvermogen 3,2 mW (5 dBm) of minder (Klasse 2)

Modulatiemethode FH-SS (Frequency-hopping spread spectrum)

Communicatiefrequentie 2,4 GHz-band

Opmerking 1:  Om U-WAVE-TMB / TCB te gebruiken,is lokale wetgeving van toepassing. neem bij vragen contact op met Mitutoyo.
Opmerking 2: U-WAVE-TMB/TCB is niet compatibel met U-WAVE Fit, waarvoor de communicatiespecificaties verschillen.

Specificaties voor draadloze communicatie

Raadpleeg de U-WAVE Fit-brochure (PRE 1493) voor meer informatie. 
https://mitutoyo.eu/application/files/3115/5888/7972/PRE1493_U-WAVE_WEB.pdf
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Productnamen Modelnr. Compatibel besturingssysteem: Windows Compatibele Excel-versie Onderdeel-nr. Uiterlijk

USB-ITPAK USB-ITPAK V2.1
10

(64 bit)

2016
(De werking met Excel voor  

MAC OS is niet gegarandeerd.)
06AFM386

Software voor op windows PC

Optionele producten

Configureren van het meetnetwerksysteem MeasurLink 
gebaseerd op U-WAVE-TMB/TCB

Realiseer “Visualisering van kwaliteit”

Verzamelen van de meetdata

U-WAVE-TMB/ TCB
Draadloos communicatiesysteem voor meetdata

IoT van kwaliteitscontrole

Measurlink
SQL Data management netwerksysteem

MeasurLink is een IoT-platform voor kwaliteitsmanagement dat een “Visualisering van kwaliteit” realiseert door middel  

van realtime dataverzameling van de Digimatic-meetinstrumenten in het netwerk en algehele controle en analyse.  

U-WAVE ondersteunt MeasurLink als de infrastructuur die data verzamelt en beheert.

Verzamelt data van de Digimatic-
meetinstrumenten in het netwerk en voert 
statistische procesbeheersing (SPC) uit om  
te waarschuwen voor mogelijke fouten.

Controle van meetresultaten door toegang tot 
de database en uitvoering van verschillende 
analyses helpt bij het onderzoeken en oplossen 
van problemen met de procesprestaties.

Naast conventionele dataopslag kan het 
netwerk in stappen worden geconfigureerd  
om eenvoudig het IoT voor kwaliteitscontrole  
te starten.

Met

Fouten voorkomen Diagnose door data-analyse Realiseer eenvoudig het IoT

Shop floorShop floor

U-WAVE-TMB/TCB

Inspection room

Inspection room

Network

MeasurLink
Database server
MeasurLink
Database server

Er moet een USB-dongle zijn aangesloten 
op de pc waarop de software draait.

Netwerk
Werkvloer

Inspectieruimte

Inspectieruimte

MeasurLink-
databaseserver

U-WAVE-TMB/TCB



Extra productliteratuur en onze volledige 
catalogus vindt u hier.

www.mitutoyo.nl www.mitutoyo.be

Mitutoyo Benelux

Mitutoyo Nederland B.V.
Koningsschot 41
3905 PR Veenendaal
T. +31 318 53 49 11
www.mitutoyo.nl

Mitutoyo Belgium N.V.
Schaarbeekstraat 20
9120 Melsele
T. +32 3 254 04 44
www.mitutoyo.be
info@mitutoyobenelux.com

©
 M

ITU
TO

YO
/D

 0
72

0 
PR

NL
15

30

Wat uw uitdagingen ook zijn, Mitutoyo 
biedt u ondersteuning van begin tot eind.

Mitutoyo is niet alleen fabrikant van meetinstrumenten 
van topkwaliteit, wij bieden u een effectieve 
ondersteuning voor de gehele levensduur van 
uw instrumenten en bieden een hoogwaardige 
dienstverlening die ervoor zorgt dat u het optimale 
rendement uit uw investering kunt halen.

Naast onze kennis van kalibratie en reparatie biedt 
Mitutoyo product- en metrologie trainingen aan, 
evenals IT-ondersteuning voor de geavanceerde 
software die wordt gebruikt in de moderne 
meettechnologie. Wij kunnen ook meetoplossingen 
naar wens ontwerpen, bouwen, testen en leveren. 
Wij kunnen op basis van vaste tarieven metingen voor 
u uitvoeren.

Let op: aan productillustraties kunnen geen rechten worden ontleend. Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische specificaties, 
zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk overeengekomen. MITUTOYO is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van  
Mitutoyo Corp. in Japan en/of andere landen/regio's. Overige producten, bedrijven en merken hier genoemd zijn enkel ter identificatie  
en kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaars.

Coördinatenmeetmachines

Linear Gages en Laser Scanners

Vision meetsystemen

Hardheidstesters

Vormmeetsystemen

Digital Scale and DRO-systemen

Optisch meten

Handmeetgereedschap  
en gegevensverwerking


