Model VG
Traductor de forţă (dinamometru) digital
Măsurarea cu precizie a forţei de tensiune/compresie
Descriere
Traductoarele de forţă (dinamometrele) digitale model VG reprezintă o soluţie avansată de măsură a forţei de
compresie sau tensiune precum şi a masei, cu capabilităţi sofisticate de măsură, ieşiri de date, control cu
calculatorul şi o listă exhaustivă de parametri de testare configurabili.
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Unităţi de măsură selectabile kg, N, lb
Ieşire de date digitală RS232 cu rate de transfer între
300 si 900 baud, pentru colectare de către software
specializat
Ieşire Mitutoyo standard Decimal Codificat Binar
Ieşire analogică ± 1 VDC ± 0.25% din scală
Ieşiri numerice pentru două nivele prestabilite de forţă
Limbaj de control pentru comanda cu calculator
Moduri de lucru: timp real, forţă medie şi forţă maximă
Afişaj: 4 ½ caractere LCD 7.6 mm
Trigger extern pentru iniţierea achiziţiei
Acurateţe: ±0.2% din capacitate ± 1 digit
Filtre analogice şi numerice programabile
Configuraţie implicită programabilă
Capacitate Tara: 110% din capacitate.
Suprasarcină permisă: 150% din capacitate
Alimentare la reţea sau acumulator intern 7.2 NiCd
Durata de funcţionare pe acumulator: 8-10h
Rata de eşantionare: 65 citiri/sec
Greutate: 0.4 kg
Garanţie: 3 ani

Capacităţi şi rezoluţii
•
•
•

VG10 5.000 x 0.002 kgF 50.00 x 0.02 N 10.000 x 0.005 lbF
VG50 25.00 x 0.01 kgF 250.0 x 0.1 N 50.00 x 0.02 lbF
VG100 50.00 x 0.02 kgF 500.0 x 0.2 N 100.00 x 0.05 lbF

Aplicaţii
•
•
•

Măsurarea rezistenţei la compresie / elongaţie.
Evaluarea rezistenţei ambalajelor cât şi usurinţa deschiderii acestora.
Orice altă aplicatie de măsură, înregistrare şi evaluare a forţei.

Calibrare
•

Oferim servicii de calibrare cu greutăţi etalon din clasa de acurateţe M2.

Vă rugăm să ne contactaţi pentru mai multe detalii.

Vanatoru SRL
Str. Romulus Nr. 8 Timisoara

Tel/fax0256-204-552
E-mail
DorinI@vanatoru.ro
Vizitati-ne la www.vanatoru.ro

