
seria FSA

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 EEPROM 

interfejs szeregowy RS232C i USB

statystyka, wykresy, funkcja porównania z progami 

SI£OMIERZE SKRÊTNE



AXIS Sp. z o.o. 80-125 Gdañsk, ul.Kartuska 375B, tel. +48 58 320 63 01...03, fax 320 63 00
www.axis.pl   e-mail: axis@axis.pl 

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. 

Wyniki pomiarów mog¹ byæ rejestrowane w pamiêci si³omierza: 
w trybie rêcznym (u¿ywanym do pomiarów statycznych)  
w trybie automatycznym (do pomiarów dynamicznych) 

Wyniki serii pomiarów s¹ prezentowane w formie listy, histogramu lub 
wykresu. Dziêki temu mo¿liwe jest przedstawienie wyników pomiarów 
dynamicznych w postaci charakterystyki czasowej. 

Si³omierze standardowo wyposa¿one s¹ w bogaty pakiet funkcji 
specjalnych:  wybór jednostki pomiarowej, autozerowanie, 
porównanie z wartoœciami progowymi Min/OK/Max, wyliczenia 
statystyczne, konfiguracja wydruków, kontrola ³adowania 
akumulatorów i inne.

Z³¹cza szeregowe USB pozwala na pod³¹czenie komputera, z³¹cze  
RS232C - na pod³¹czenie komputera lub drukarki. 

Si³omierze umo¿liwiaj¹ wydruk raportów kalibracji spe³niaj¹cych 
wymagania procedur GLP. 

9001:2009

ISO

FSA10

10Nm
(~1kgfm)
0,01Nm

FSA2

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

FSA5

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

 

±0,5% zakresu pomiarowego
150% zakresu

0 ÷ +40°C
Nm, Ncm, kgfm, lbfin, gfm

 do 1000 pomiarów/s
6 400 pomiarów

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

LCD graficzny
zasilacz ~230V 50Hz / 12V; 1,2A

 o20   o180mm

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

Typ miernika

 

345x236x160mm

 

5,1kg

Opcje na zamówienie:
z³¹cze transoptorowe (sygnalizacja przekroczenia progów, selekcja) 
zasilanie akumulatorowe
program komputerowy              do prezentacji i archiwizacji wyników 
pomiarów 
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SI£OMIERZE SKRÊTNE  seria FSA

Dane techniczne

 Krok 1: Zamocowaæ s³oik w uchwycie

Krok 2: Odkrêciæ wieczko s³oika, 

Krok 3: Odczytaæ wskazanie si³omierza

Pomiar si³y odkrêcania s³oika:

gratis!!!
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