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  معرفي:●

از شما براي خريد كاالي سرعت سنج چرخشي تشكر مي كنيم. 
قابليت سنجش ميزان سرعت  AT-10 هدستگا

به تماس و از فاصله  سطوح و اجسام را بدون نياز(RPM)چرخش
  دارد.

اين دستگاه با استفاده تركيبي از تكنولوژي پردازنده ها، 
  فتوالكتريك،ليزر بهره مي برد.

  روش هاي اندازه گيري دستگاه: 
 (RPM)كه واحد آن  (rotate speed)سرعت چرخشي -1

  مي باشد.
   (REV)حالت شمارش (شمارش تعداد دوران)كه واحد آن -2

  مي باشد.
3-Frequency(HZ) 
4-Surface Speed(M/M,I/M,F/M,Y/M) and 

Length(M,In,FT,Yd) 
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  :ويژگي ها و مشخصات فني دستگاه●

  گستره و دقت  اندازه گيري باال -1
نمايشگر با كيفيت همراه با نور پس زمينه و وزن -2

   (151g)سبك
حافظه داخلي و همچنين قابليت نمايش ميزان حداقلي و -3

  هاي ثبت شده حداكثري داده
 10داده حداقل، 10داده حداكثر، 10داده ( 40قابليت ذخيره -4

  داده دلخواه) 10داده متوسط و 
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  روش اندازه گيري دستي:●

را بر روي هدفي  (Reflective mark)ابتدا يك عالمت بازتابنده 
كه ميخواييد آن را اندازه گيري كنيد،قرار دهيد. سپس دكمه 

Meas  فشار دهيد.نور انتشار يافته از دستگاه را با عالمت مشخص
شده بر روي دستگاه در يك راستا قرار دهيد. براي تغيير دادن 

را رها كرده و دكمه   measحالت روش تست سرعت دكمه 
Mode .را فشار دهيد تا روش اندازه گيري دستگاه تغيير كند  

كثر و آخرين مي توانيد حداقل،حدا Memبا فشار دادن دكمه 
  داده اندازه گيري شده توسط دستگاه ذخيره مي گردد.

●Measuring Consideration  
يك نوار چسب براق به صورت مربعي شكل كه اندازه تقريبي 

12mm  بريده و بر روي هر محور چرخنده قرار دهيد.دقت كنيد
كه مساحت ناحيه غير براق(غيربازتابنده)بايد بزرگتر از ناحيه براق 

  ازتابنده) باشد.(ب
اگر محور ها به طور طبيعي براق(بازتابنده)باشند بايد آن را با يك 
نوار يا رنگ سياه بپوشانيد و سپس نوار چسب براق را بر روي آن 

قرار دهيد.دقت نماييد كه سطح محور ها بايد تميز وصاف باشد تا 
  براي چسباندن نوار چسب مناسب باشد.
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سرعت دوران ها بسيار اندازه گيري اجسامي كه ●

  كم است:

در اين مواقع براي آنكه يك اندازه گيري دقيق و مطلوب داشته 
باشيد،پيشنهاد مي شود تعداد عالمت ها را بر روي جسم هدف 
بيشتر كند و سپس عدد اندازه گيري شده را بر تعداد عالمت 

  هاي گذاشته شده تقسيم نماييد.
ه ليزر دستگاه به چشم در هنگام اندازه گيري دقت نماييد ك●

  افراد و يا حيوانات برخورد نكند.
را فشار داده تا  Memبراي بازبيني داده ذخيره شده دكمه ●

وارد بخش ذخيره شده اطالعات شده و سپس مرتبا  دكمه 
Mem  .فشار داده تا اطالعات ذخيره شده را مشاهده نماييد  

  

  

 


