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FGS-VC moottoroitu testiteline  
SHIMPO Instrumentin FGS-VC-sarjan moottoroidut voimanmittaustelineet 
tarjoavat tarkan ja toistettavissa olevia mittaustuloksia tuottavan vetojännityksen, 
puristuksen ja syklisen rasituksen mittausratkaisun. 

Näiden voimanmittaustelineiden tärkein ominaisuus on SHIMPO:n 
tarkkuusvalmistettu servovaihde ja kuularuuvi, jotka takaavat erittäin tarkan 
liikkeen. Laaja mittausalue ja pitkä isku (400 mm eli 15,75") mahdollistaa 
kookkaidenkin kappaleiden testauksen. Tarkka 10 - 400 mm/min (0,40 - 
15,75”/min) säädettävä nopeus mahdollistaa hitaat testit sekä nopeajaksoiset 
kuormatestit. 

Helppokäyttöinen näppäimistö yhdessä intuitiivisten näytössä näkyvien ohjeiden 
kanssa avustaa testien asetuksien määrittämisessä. Käyttäjä voi suorittaa 
vakiotestejä muutamien automaattisten tai manuaalisesti valittavien 
toimintatilojen avulla sekä asettaa tarvittaessa muita lisäasetuksia kuten 
taukoajan tai säädettävän kiihtyvyyden. Lisäksi valittavissa on käyttäjän 
määrittämiä testejä joihin voi määrittää jopa 5 ohjelmoitavaa asetuspistettä. 

FGS-VC:t ovat monipuolisia koska niitä voidaan käyttää sekä näppäimistön että 
PC-tietokoneen avulla, kun tietokoneeseen on asennettu FGT-VC-ohjelmisto joka 
sisältää datan keruun, mittaus-tulosten graafiseen esittämiseen ja tilastolliseen analysointiin liittyviä toimintoja. 
Ohjelmiston avulla on mahdollista esittää voima-etäisyys-käyriä ja verrata useampia testikäyriä keskenään. FGT-VC 
sisältää myös komparaattoritilan, joka mahdollistaa nopeat hyväksytty/hylätty-testit joista on hyötyä mm. 
tuotantotestauksessa.  

FGS-VC-voimanmittaustelineet voidaan varustaa erilaisilla puristimilla ja tartuntaosilla ja ne ovat yhteensopivia kaikkien 
Shimpon voimamittareiden sekä useimpien muiden valmistajien voimamittareiden kanssa. Nämä ominaisuudet tekevät 
uusista FGS-VC-perheen malleista ihanteellisen ratkaisun työntö-/vetotesteihin sekä tuotantolinjoille että 
laadunvarmistuslaboratorioihin.  

Ominaisuudet 
 

 Helppokäyttöiset säädöt ja ohjelmisto, mahdollisuus etäkäyttöön, lyhyempi 
koulutusaika, vähemmän käyttövirheitä, nopeammat testit  

 Laaja nopeusalue, useimmat testaustarpeet voidaan tyydyttää yhdellä ja 
samalla testauslaitteella  

 Helposti asennettava voimamittarin teline mahdollistaa saman telineen 
käytön eri voima-alueilla nopeasti ja helposti  

 FGT-VC-ohjelmiston avulla on mahdollista esittää yhden tai useamman 
mittauksen tulokset kaaviona ja mittaustulokset on mahdollista tallentaa 
myöhempää tarvetta varten.  

 Komparaattoritoiminto tarjoaa välittömän hyväksytty/hylätty-toiminnon mikä 
mahdollistaa käytön tuotantolinjasovelluksissa.  

 FGE- tai FGV-voimamittariin liitettynä tarjoaa lisäksi ylikuormaraja-arvotilojen tiedonsiirron mikä auttaa 
välttämään mahdolliset mittausanturin vauriot testin aikana.  
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Tekniset tiedot 
Kapasiteetti FGS-220VC: 100 kg, 1000 N (220 paunaa) 

 

Liikenopeus 10 - 400 mm/min (0,40 - 15,75”/min) 
 

Nopeustarkkuus ±5% 
 

Iskupituus 400 mm (15,75 tuumaa) 
 

Näyttö 4-numeroinen pistematriisi LCD-näyttö 
 

Toimintatila Yksittäinen (SING); Jatkuva (CONT); Ohjelmointi (PROG); Manuaalinen (MANU); Siirto (JOG) 
 

Tiedonsiirto USB 
 

Tulosignaalit Ylikuormatilan seis-signaalit voima-anturilta. (Liike pysähtyy välittömästi jos voima-anturi 
havaitsee ylikuormatilan) 

 

 

 
 

Mittauspöytä 150 x 200 mm (5,91 x 7,87”) 
 

Lämpötila-alue 0 - 45 °C (32 - 113 °F) 
 

Virtalähde 120 VAC vakio / 240 VAC valinnainen 
 

Mitat 300 x 885 x 500 mm) (11,81 x 34,84 x 19,69”) 
 

Paino FGS-220VC 63 kg (139 paunaa) 
 

Takuu 2 vuotta 
 

Mukana toimitettavat tarvikkeet USB-kaapeli, voima-anturin tiedonsiirtokaapeli, voima-anturin asennustarvikkeet. 
 

 

Tilausohjeet 
FGS-220VC Voimanmittausteline, kapasiteetti 100 kg, 1000 N (220 paunaa). Etupaneelinäppäimistö tai PC-tietokoneohjaus kun 

tietokoneeseen on asennettu FGT-VC-ohjelmisto. 

FGT-VC-ohjelmisto on ladattavissa Internet-sivuilta osoitteesta http://www.instruments.nidec-shimpo.com/en/software/ 
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