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معرفی دستگاه اندازه گیری پرتابل گشتاور و توان

سااه ترین ررش اردازد گینیر نهمیکیر رآاال ررگشااوه شر ریندتریندیزیرمنینش هر شرلهچرخن بر هردسااوده ترد ر
سیسومران ررTorque streamر شنکترد وکهشرصنعترفهطنردمکهترپذ نردست.ر سوگهترTorque Streamرر سوگه ریر
جهترپه بر دئمر رمنقتریندت،رگ شوه شرمکهاریکیرپیچ شیررر ر سنعتر شدتر شر شدتر هیر دشرمی ه شزر.ر سری سومرر
هریرمندزرقزشتر شرمندللرطندلریر رشدتردازد ریر هرساااریساااومر هریردازد ترگرینیریندتر هرعنندتر نآ شر رمهمون رر
پهشدمونر ر ن جیراهه یر ن رایه ر دشاز.ر مچنیرر ندیرپه بر ضعریتر رعیبر ه یرایزرایه رمبنمر هرد رر سوگه ههر
جن ر دش .ر هرینجهر هرد میترکهشر سریهشیرد رمه شریررآالتر دشر ر مچنیرردفزد برل سه سریتر ر قتریجهیزدتر شر
مقه لریغییندتراهگههایرموغین هیرمثلریندتر رگشوه شر شر نرسیسومیرایه ردسترکهریندتر رگشوه شر ن جیرطنشیر
ینظیمرشان رکهرد رلزرمجه ر ن رفندینران ریهرعال تر نرآساریبرانساهازتر هریجهریزدتر شگینر هعثردفزد برشدازمهتر
مه شریررآالترایزر شن .رد ر ر ژگی هیرمهمرد رر سوگهترد عه رکنخکرآتر راصبرشزتر نرش ریر سطحر هشرجیر شدتر
دشرلویر شرشندر طرکهشیرسختراهمر ن .رد ررسیسومر نردسهسرکنابرسطحیرشدتردقزدمر هردازد ترگیرنیرگشوه شر
شدتر شرلهچرخن برمیکنز.ر شرشدترایزرینسطرسنسنشرRPMر هرصنشترسنکن تر( مزمهت)ر هرگشوه شرد رش یر
شدتر ندازترمیر شن .رینههر هردیصهچرسه تر خبرینداسمیونر د ندسر،ر هطنیر رسنسنشردسون ررگیجررنرش یرشدتر
میوندترگشوه شرش یرشهفتر شرلهچرخن برشدردازد ترگینیرکن .ر ر
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شکل  1دستگاه اندازه گیری پرتابل توان و گشتاور

خبر هیر گنر ساااوگهترشاااهملر خبرگینازت،رسااان شرمنکزیر رانمردفزدشرد نوندکوینرTorque streamردسااات.ر
وه ن دشیر هرش دنشرر سیهشر هالر)(16 Bitر،رمصنفریندتر سیهشرکمر سوگهترجهتردفزد برمزتر مهتردازد ترگینی،ر
کهش نیر سیهشرآسهتر سوگهت،رقه لیترلذفر ه هسراصبرد ر د لرانمردفزدشر سوگهت،رذ ینتر ن کهشر وه هیرگشوه شر
ریندترد ر گنرقه لیوههیر سوگهتردست .ر
مشخصهترفنیر سوگهتر شرجز چر1رآ ش ترشزتردست.ر ر
ر
ر
ر
ر
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جدول  1مشخصات فنی دستگاه
سنسنشر سوگهت

پل کامل وتستون استرین گیج

یحن کرپل ر

3.3 V DC

انعرکهاکونش هیریجهیزدترش یرشدت

از نوع پیچی

ش یریندترینداسمیون

باطری لیتیومی تک سلولی سه ولت

جن هترمصنفیرینداسمیون ه

100 mA

عمنر هطنی

 6ساعت کار مداوم

فهصلهر خبرسن شردصلیریهرگینازترد دیه ر

 20متر

محز تردازد ترگینیر RPMر

3000 rpm

مهیرکهشی ر

-20 ~ +80

د عه رینداسمیون ر

)(width, height, length
)64 (mm)*25.6(mm)*80(mm

دسطرفنسونزترسیگنهچ ر

2.4 GHz Rf

انعرآاور ر

آنتن وایر قابل انعطاف
پورت  USBقابل اصال به لب تاپ همراه

ن جیر خبرگینازت ر

اپراتور

ش دنشر ر

)16 Bit (real

مقزدشرغینر طیر ن ترسنسنش ر

0.008 %

یسون س ر

0.43 %

محز تردازد تگینیرکناب ر

2.0%

محز ترقطنرشهفت ر

>20 mm

محز ترفنکهاسیرامناهر ن دشیر(قه لریغیین) ر

10 HZ

شد طرانمدفزدشی ر

به همراه دستگاه موجود می باشد
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 1-1ویژگی و مزایا
 کاربری آسان  :قابل کاربرد برای هر شفتی با جنس های مختلف و با هر قطری
 عدم وجود محدودیت در میزان گشتاور قابل اندازه گیری
 عدم نیاز به اعمال تغییرات بر روی ماشین یا باز و بسته کردن قطعات
 نصب بسیار آسان بر روی سطح خارجی هر شفت دوار
 نیاز به حداکثر  10سانتی متر فضا جهت نصب بر روی شناور
 انجام کالیبراسیون به صورت نرم افزاری
 نرم افزار با کاربری بسیار آسان و ذخیره خودکار دیتاهای اندازه گیری شده
 انتقال داده اندازهگیری شده با قابلیت اطمینان بسیار باال
 انتقال دادههای اندازه گیری شده روی شفت به بیرون شفت بدون کوچکترین نویز
 کیفیت باالی دادههای اندازهگیری شده
 تحویل دادهها با رزولوشن  16بیتی


نرخ دادهبرداری 10 Hz



قابلیت اندازهگیری سرعت ومکان حرکت متحرک )(Gps

 قابل کاربرد در محیطهای صنعتی  :پو شش باکس های روی شفت از مواد فلزی با ا ستحکام
زیاد و وزن کم ساخته شده است که در محیط های صنعتی در مقابل ضربه و مجاورت با مواد
شیمیایی خاص آسیبپذیر نباشند.
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