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ST-5000 STROBOSKOOPPI/TAKOMETRI 
ST-5000 on stroboskoopin ja takometrin yhdistelmä.  
 
Stroboskooppi toimii siten, että sen välkkymistaajuus asetetaan vastaamaan 
koneen pyörimis- tai värähdystaajuutta, jolloin luodaan illuusio liikkeen 
pysähtymisestä tai kuvan hidastumisesta.  
Hyödyntämällä tätä liikkeen hidastamis- tai pysäyttämisilmiötä yhdessä 
säädettävällä välkkymisnopeudella, koneen osien vikoja ja prosessia voidaan 
tarkkailla. Säädettävä välähdyksen kesto mahdollistaa selkeämmän 
pysäytyskuvan. 
 
Laser takometrillä, käyttäjä voi määrittää tarkan nopeuden 1.5 m 
etäisyydestä, tarjoten riittävän turvallisuuden käyttäjälle. Takometri tarjoaa 
nopeuden lisäksi maksimi ja minimi tasojen kirjauksen.  
Valittavissa on myös graafinen näyttö. 
 
ST-5000 sisältää useita aikaa säästäviä toimintoja. Yksi toiminnoista on, 
nopeuden kirjaaminen takometri-tilassa ja tietojen siirto stroboskoopille. 
Toinen toiminto automaattisesti muuttaa jäädytetyn kuvan välkkymis-
nopeuden tasolle joka näyttää liikkeen hidastettuna, mahdollistaen kohteen 
tarkemman tarkastuksen.  
 
ST-5000’n LED-tekniikka pidentää toiminta-aikaa valodiodien vähäisen energiatarpeen johdosta. Sen suuri 
taustavalaistu näyttö ja kätevät 2 painiketta sekä kiertosäädin mahdollistavat nopean toimintojen valinnan. 
Kiertosäädin mahdollistaa nopean välkkymisnopeuden säätämisen ja voi säätää tasoa kertoimella (jopa kerroin 
10) nopeasti selaamalla läpi koko välkkymisalue. 
 

· Stroboskooppi & Takometri yhdistelmä poistaa kahden erillisen laitteen tarpeen 

· Nopea siirtyminen takometrin ja stroboskoopin välillä  

· Välkkymisnopeuden kertoimen valinta kiertosäätimellä nopeuttaa pääsyn haluttuun nopeuteen  

· Takometrillä mitattu nopeus voidaan heti siirtää stroboskoopin välähdysnopeudeksi, tarkka nopeus 
prosessin ”jäädyttämiseen” ilman arvailuja ja manuaalista asetusta kiertovalitsimella. 

· Takometri-tila näyttää prosessin reaaliajassa, rekisteröidyt maksimi ja minimi arvot  

· Pyörähdys-tila ottaa tason jossa kuva ”jäädytetty” ja automaattisesti laskee hidastuksen jossa kuva 
liikkuu hitaasti, mahdollistaen lisäanalyysin jota ei pysäytetyssä kuvassa nähdä. Tämä on 
erinomainen toiminto moottorin suunnan tarkistamiseen.  

· Takometrin piirtotila mahdollistaa graafisen näkymän prosessin nopeuden muutoksista. 

· Suuri taustavalaistunäyttö, kevyt ja mukava kädensija mahdollistaa käytön lukuisissa 
testiympäristöissä ja sovellutuksissa.  

· Säädettävä välähdyksen kesto selkeyttää kuvaa, usein tarpeen painatussovelluksissa.  

· Ledit joiden paristojen kulutus on alhainen, yhdessä ladattavien paristojen kanssa mahdollistaa 
pidempiaikaisen työskentelyn. 
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Stroboskooppi 

Alue 15-99,999 RPM; 0.25-1666.65 Hz 

Tarkkuus +/- 0.012% FS 

Valoteho 700 luksia nopeudella 1500 fpm, 890 luksia nopeudella 6000 fpm etäisyydellä 20 cm 
215 luksia nopeudella 1500 fpm, 330 luksia nopeudella 6000 fpm etäisyydellä 50 cm 

Näyttö Graafinen 

Resoluutio RPM: 0.1 < 1000, 1 >= 1000;  
Hz: 0.002 < 16.666, 0.02 >= 16.66 

Välähdyksen kesto Säädettävä 

Lampun käyttöikä 20,000 tuntia 

Takometri 

Alue 15 -200,000 RPM 

Tarkkuus +/- 0.013% FS 

Resoluutio 0.1 RPM < 1000, 1 RPM >= 1000 

Mittausetäisyys 20 - 150 cm 

Tunnistin Laser 

Käyttöjännite 4 AA paristoa 

Pariston käyttöikä n. 2.5 - 10 tuntia, riippuen välähdys- ja kirkkaustasosta 

Kotelo ABS 

Mitat 228 x 127 x 44 mm 

Paino 430 g 

Takuu 1-vuosi 

Toimitukseen 
sisältyy Ladattavat paristot (4xAA), heijastavateippi, latauslaite 

 
 
 


