
Bli en petimäter 
Lager kostar. Men tillgänglighet är viktigt. Därför satsar du 

kanske på säkerhet, trots att du binder kapital.

Det kan du sluta med från och med nu. Med Metic kan du bli 

petnoga med lagerhållningen, utan att riskera leveranserna.

www.tmeelektronik.se
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Aldrig mer lager

Metic är vår senaste innovation. 

Svensktillverkad från idé till färdig 

produkt. Ett litet mätinstrument som 

håller reda på din materialförbrukning på 

millimetern. Både kabel och andra mjuka 

produkter. Själva mätmekaniken är enkel. 

Du placerar materialet mellan ett stelt 

och ett rörligt hjul och knappar in den 

totala längden. Sedan håller Metic reda 

på hur mycket du förbrukar. Och larmar 

när det är dags att beställa mer. 

Metic kan programmeras till att mäta 

i meter, valuta eller kg.  

Smidig montering

Montera enkelt din Metic varhelst du 

behöver den. Displayen kan vridas så att 

du kan ändra mätriktningen som det bäst 

passar dina ändamål. Programmering och 

avläsning är enkel, och du kan lätt flytta 

mellan olika platser. Metic fungerar helt 

fristående, men tillsammans med Drago, 

Dana 5 och Dana 20/40 blir den ett oslag-

bart system för rätt lager, säker produk-

tion och exakt klippning.

För mer information om Metic besök 

gärna vår hemsida: www.tmeelektronik.se 
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Tekniska data: 
• Mått: 200 x 100 x 100 mm
• Vikt: ca 2 kg
• Materialdimensioner: 
max Ø 10 mm, bredd 35 mm
• Noggrannhet: ± 1 mm
• Spänningsmatning: batteridriven 
laddningsbar
• CE-godkänd

Funktioner:
• Mäter framåt och bakåt på 
mäthjulet (lägga till, dra ifrån).
• Pulserande lysdiod och ton när 
det närmar sig bestämd längd. 
Fast ton och lysdiod, samt 

aktivering av relä när önskad 
längd uppnåtts.
• Upplyst display (kan justeras 
eller stängas av).
• Elektroniken går ner i sparläge, 
sparar batterierna.
• Bestäm hur mycket material du 
vill ha kvar på rullen när det är 
dags att beställa. Välj om Metic 
skall larma och/eller slå ifrån ett 
relä. 
• Presentation av hur mycket 
material som återstår.
• Kalibrering av materialet ni 
vill mäta.
• Välj längd eller värde för 

materialet ni vill ta från rullen.
• Möjlighet till viktangivelse av 
det kapade materialet (för smidig 
postgång).
• Vissa funktioner är kodade mot 
obehörig användning.
• Batteridrift, med möjlighet till 
laddning.
• Varnar vid låg batterispänning.
• Flerspråkig

Vi lyssnar mycket på våra kunder. 
Vissa mindre avvikelser från detta 
produktblad mot färdig produkt kan 
därför förekomma. 
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