AMX 520
opóźnieniomierz

Cechy produktu:







przygotowanie urządzenia
do przeprowadzenia
badania

Opóźnieniomierz AMX520 służy do sprawdzenia
skuteczności działania hamulców samochodów
osobowych, ciężarowych, przyczep, autobusów i
ciągników rolniczych o dopuszczalnej masie
całkowitej do i powyżej 3,5 t. a także motocykli.





Niska waga, szybki montaż.
Pomiar przyspieszenia w dwóch prostopadłych osiach.
Automatyczne poziomowanie urządzenia.
Eliminacja opóźnień pozornych wynikających
ze zmiany kąta pochylenia kabiny pojazdu w
stosunku do poziomu podczas hamowania
(zjawisko "nurkowania”)
Wewnętrzny
akumulator
umożliwiający
przeprowadzenie badania bez konieczności
podłączenia przyrządu do zewnętrznego
źródła zasilania.
Rejestracja do 10 pomiarów.
Współpraca z dedykowanym oprogramowaniem PC.
Dopuszczenie do przeprowadzania badań na
Stacjach Kontroli Pojazdów SKP.

Automex sp. z o.o.
www.automex.eu
automex@automex.eu

AMX520 - specyfikacja techniczna:
Wymiary
Masa:
Temperatura:
Zasilanie:
zewnętrzne
wewnętrzne
Pobór prądu:
bez podświetlenia wyświetlacza
z podświetleniem
Czas pracy na akumulatorach:
Zakres pomiarowy:
czujnik przyspieszeń
czujnik siły nacisku
Rozdzielczość pomiarów:
czujnik przyspieszeń
czujnik siły nacisku
Język menu:
Oprogramowanie PC:
wymagania sprzętowe

240 x 130 x 35 mm
800 g
o
0 – 50 C
12 V / 0.5 A DC
6 x 1,2V (Ni-Mh)
40 mA
100 mA
do 40 h (bez podświetlenia)
±1g
1 kN
± 0,01 g
10 N
polski, angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, rumuński,
chorwacki, portugalski, słoweński, macedoński














system operacyjny
Zawartość opakowania:

Opcje dodatkowe:




minimalna konfiguracja umożliwiająca uruchomienie
wybranego systemu operacyjnego
wolny port RS232/COM, w przypadku jego braku można
zastosować, oferowany jako opcję, interfejs RS232 – USB
w celu użycia portu USB
MS Windows XP, Vista, 7, 8
urządzenie AMX520
tensometryczny czujnik siły nacisku na pedał hamulca
instrukcja obsługi
instrukcja stanowiskowa
płyta CD z oprogramowaniem
zasilacz sieciowy
przewód RS232 do połączenia z PC
walizka
uchwyt do montażu na motocyklu wraz z dodatkową
walizką (AMX520/M)
drukarka termiczna
konwerter RS232-USB do podłączenia AMX520 do
komputerów wyposażonych w interfejs USB
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