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TorqueStar Lite ‐ Zberač dát krú�aceho momentu

NOVINKA!

• TorqueStar Lite je najnovší základný zberač dát krú�acich momentov v revolučnej sérii TorqueStar

• Viac režimov merania vrátane stopy, maxima, pulzu a kliknu�a 

• Silné, odolné a robustné, ideálne pre výrobné  prostredie a prostredie kvality

• Jednoduché nastavenie a obsluha pre prehľadný a ľahký proces merania krú�aceho momentu 

• TorqueStar Lite obsahuje bielu OLED obrazovku pre základné čítanie údajov o krú�acom momente a upozornenia

• LED indikátor krú�aceho momentu so zvukovým bzučiakom 

• Dlhá životnosť batérií až 999 údajov dostupných v pamä�  

Revolučný rad TorqueStar od spoločnos� Crane vstupuje do svojej ďalšej inova�vnej fázy pre 
stručné meranie a zber kri�cky meraných údajov o krú�acom momente v prostredí výroby a kality.



Crane Electronics Ltd
The force in torque management

Crane, sila v riadení krú�aceho momentu

Pre viac informácií navš�vte našu webovú stránku  alebo nás kontaktujte mailom na narimex@narimex.sk. www.narimex.sk

Technické špecifikácie

Jednotky merania Nm, lb�, lbin, MNm, Ncm, kgcm, kgm, kNm, klb�, Nmm, ozin

Režimy merania Stopa, Maximum, Pulz, Kliknu�e

Pamäť 999 údajov dostupných v pamä�

Základná šta�s�ka Počet, Rozsah, Stredná hodnota, Min., Max., Štandardná odchýlka

Auto‐tlač / Výstup dát Ľahko nastaviteľný výstup do automa�ckej tlače

Indikácia stavu cyklov Zvukový bzučiak a stav LED Hi / OK / LO. Všetky užívateľom definované

Jazyk CZ, AJ, FR, NJ, Maďarčina, Taliančina, Španielčina, Švédš�na, Poľš�na, Portugalš�na, Tureč�na 

Konštrukcia Vysoko odolné vstrekovanie a mäkká gumová úprava

Pevné vnútorné telo (odolá pádu z 1.8 m)

Biely OLED displej ‐ 79mm x 21mm

Ľahko čis�teľná klávesnica ‐ 11 kláves vrátane 5 funkčných kľúčov

Batéria & napájanie Lithium Ion ‐ Možnosť výmeny úžívateľom

Doba nabíjania 3 h cez USB alebo Universal 5V nabíjačkou

Správa napájania Užívateľom nastaviteľné vypnu�e/power‐off: od 0 ‐ 200 min.

Vstupné / Výstupné porty 25 pinový prevodník typu „D“, Basic USB (2.0) Micro

5V DC 

Nulová stabilita 0.01% FSD/ °C

Sta�cká presnosť ± 0.25% FSD pripojeného snímača

Operačné prostredie Teplota: ‐20 do +50 °C

Vlhkosť 10‐75% nekondenzujúca

Stupeň ochrany: IP45

Meranie uhlov Uhol zobrazenia do 0.1 stupňov, vzorka každých 1000 mikro sekúnd

Záruka 12 mesiacov na diely a práce spôsobené nesprávnym spracovaním alebo na materiál

Príslušenstvo Popruh na zavesenie
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