
seria FS

FSA2-FSA10

pomiar momentu si³y skrêtnej w obu kierunkach

du¿a szybkoœæ pomiaru - do 1000 próbek/s

rejestracja wartoœci maksymalnej

zapis wyników pomiarów w pamiêci 

interfejs szeregowy RS232C i USB

statystyka, wykresy, porównanie z progami 

SI£OMIERZE SKRÊTNE

FSA2-FSA10

FSC2-FSC500 FSB2-FSB10
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Si³omierze skrêtne serii FSA s¹ przeznaczone do pomiaru momentu 
obrotowego si³y wystêpuj¹cej przy odkrêcaniu s³oików, butelek itp.
Rejestrowana jest wartoœæ szczytowa momentu si³y, wartoœæ ta 
okreœlana jest popularnie jako “si³a odkrêcania np. s³oika”. Si³omierze 
wyposa¿one s¹ w uchwyt obejmuj¹cy  szeroki zakres œrednic 
badanych przedmiotów. Uchwyt ma solidn¹, uniwersaln¹ konstrukcjê 
pozwalaj¹c¹ na adaptacjê lub rozbudowê. Dziêki temu si³omierze 
mog¹ byæ wykorzystywane w ró¿nych uk³adach pomiarowych.    
Pomiar momentu si³y mo¿e byæ realizowany w obu kierunkach. 

Si³omierze skrêtne serii FSB s¹ przeznaczone do pomiaru si³y 
dokrêcania lub odkrêcania wkrêtów, nakrêtek itp. W celu dokonania 
pomiaru si³omierz jest wyposa¿ony w odpowiedni¹ koñcówkê. 
Podczas pomiaru si³omierz trzymany jest w rêkach za pomoc¹ 
widocznych na zdjêciu uchwytów. Dokonuj¹c obrotu si³omierzem 
rejestruje sie wartoœæ momentu si³y reakcji. Mo¿liwe jest 
sygnalizowanie przekroczenia wartoœci progowej przy dokrêcaniu 
wkrêta lub rejestracja wartoœci szczytowej przy odkrêcaniu.

Si³omierze skrêtne serii FSC s¹ przeznaczone do 
sprawdzania/kalibrowania kluczy dynamometrycznych. W celu 
dokonania pomiaru si³omierz jest zamocowany do pulpitu. Trzymany 
w rêku klucz dynamometryczny zaopatrzony w odpowiedni¹ 
koñcówkê jest umieszczny w widocznym od góry gnieŸdzie czujnika 
si³omierza. Przy rêcznym naprê¿eniu klucza porównuje siê 
wskazanie klucza i wynik pomiaru momentu si³y na wyœwietlaczu 
si³omierza. 

FSA10
FSB10
FSC10

10Nm  (~1kgfm)
0,01Nm

-
- 

FSC100
100Nm  (~10kgfm)

0,1Nm

FSA2
FSB2
FSC2

2Nm  (~0,2kgfm)
0,001Nm 

FSA5
FSB5
FSC5

5Nm  (~0,5kgfm)
0,001Nm 

-
- 

FSC500
500Nm  (~50kgfm)

1Nm 

 

±0,5% zakresu pomiarowego
150% zakresu

0 ÷ +40°C
Nm, Ncm, kgfm, lbfin, gfm

 do 1000 pomiarów/s
FSA: EEPROM 6 400 pomiarów, FSB i FSC: karta microSD

pomiar pomiar wartoœci maksymalnej, pomiar charakterystyk dynamicznych
RS232C,  USB,  opcje: wyjœcie transoptorowe (do funkcji progowej) 

LCD graficzny
zasilacz ~230V 50Hz / 12V; 1,2A ; zasilanie akumulatorowe 4xAA

FSA: o20÷ o180mm / FSB: o0÷14mm / FSC:    1/4”

 

Zakres pomiarowy si³y(masy)
Dzia³ka odczytowa (d)
Dok³adnoœæ
Maksymalne obci¹¿enie
Temperatura pracy
Jednostki miary
Szybkoœæ pomiarów
Pamiêæ
Funkcje pomiarowe
Interfejsy
Wyœwietlacz
Zasilanie
Zakres œrednic badanych próbek
Gabaryty
Masa w³asna

Typ miernika

 

FSA: 345x236x160mm / FSB: o50x185mm / FSC: o90x80mm

 

FSA: 5,1kg / FSB: 860g + 560g(miernik) / FSC: 700g + 560g(miernik)

Si³omierze umo¿liwiaj¹ wydruk raportów kalibracji spe³niaj¹cych wymagania procedur GLP
Na zamówienie - program komputerowy              do prezentacji i archiwizacji wyników pomiarów

seria FSA - si³a odkrêcania s³oika

SI£OMIERZE SKRÊTNE  

seria FSB - si³a dokrêcanie wkrêtów

seria FSC -  klucze dynamometryczne

Dane techniczne

gratis!!!
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