
SCS Concept Group

FTS

Monitor s dotykovou obrazovkou 18,5 ”
Dva porty USB
Síťový port 10/100 Base-T RJ-45
Konektor pro externí snímače s automa�ckým rozpoznáním
Vícejazyčný so�ware Data.Pro a SQnet +

Váha  
          330 kg (s motorizovaným snímačem

300 N.m a 3 brzdami do 300 N.m)
 

Každá lavice FTS je dodávána s:
• Reakční lištou
• Sadou adaptérů
• Kalibračními cer�fikáty
• USB klíčem s manuálem, bezpečnos� produktu atd.

 

Odkazy

133 60 0001 Freedom FTS 300 BRK 10-50-300 Bi-motorizovaná skupina 3-300

133 60 0003 Freedom FTS 500 BRK 10-50-500 

www.scsconcept.com

FTS Hybrid
Certi�kace elektrického nářadí

a automatických momentových klíčů
 

Od 0,3 až 500 N.m, až do 2 000 N.m s externím snímačem 

Kompatibilní se všemi typy montážních nástrojů

Splňuje normy ISO 5393: 2017, ISO 6789-1: 2017, VDI / VDE 2645-2: 2014

Flexibilní, vysoce výkonný a ergonomický

Automatický a manuální test nástrojů

Nezávisle vykonaný test (na místě) s baterií

Bi-motorizovaná skupina 5-500
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360° řešení kvality

Audituje a spravujte všechny montážní nástroje POUZE na jedné lavici

Protokol o zkoušce podle norem ISO a VDI

Alarm kontroly nástroje

Kontrola trasy

Vy�štění zkušebního protokolu

Ovládejte a sledujte výkon svých montážních nástrojů

Globální přehled vašich montážních nástrojů

Lavice FTS umožňuje připojení externího snímače
ke kontrole vícevřetenových strojů nebo pulzních nástrojů

 

Přizpůsobený přehled

Vedení trasy

Bezpečnostní řešení
Lavice automa�cky detekuje nastavený točivý moment
pro kontrolu a zda je klíč kompa�bilní s délkou reakční tyče
Pokud je aplikovaný točivý moment příliš vysoký, brzdy
se automa�cky uvolní

 

Fu
nk

ce

Testování momentových klíčů (elektronických / digitálních, klikacích), pneuma�ckých,

elektrického a bateriového nářadí, pulzního nářadí (kromě rázových utahováků)

Přesnost krou�cího momentu: 0,5% odečtené hodnoty

Přesnost úhlu: +/- 1 ° na 360 °

Rozsah společné simulace brzdy: 15 ° až 360 °

Maximální rychlost přijatelná pro brzdu: až 2 000 ot./min

Místní databáze s kapacitou více než 256 Gb

Tisk / export / grafy

Čtečka čárových kódů pro výběr montážních nástrojů

Sta�s�cká analýza

Autonomie až 8 hodin

Motorizované kolo (volitelně)

Snadná údržba

Schopnost srovnávacího testu

Zkontroluje vaše montážní nástroje před integrací a během výroby na stejné lavicí

Lavice FTS může kdekoliv provádět všechny typy testů pomocí interní baterie

Kontrola minimální délky FTS

FTS - globální prehled



 

AWT funkce

Kontrola klíčů a certi�kace

   Automa�cký test klíče / report ISO 6789-1: 2017 & VDI / VDE 2645-2: 2014
   Automa�cká sta�s�cká analýza Cm / Cmk
   Kompa�bilní s elektronickými, kluznými a klikacími klíči
   Automa�cké porovnání hodnot mezi testovacím zařízením a lavicí
   Produk�vita
- Zvyšte svou produk�vitu pomocí našeho automa�ckého testu 
- Spravujte pomocí X/R grafu a ověřujte momentové klíče na výrobní lince

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Automatické porovnání hodnot

Příklad testu ISO 6789: 2017

Motorický snímač

A B C

Kontrola a certi�kace elektrického nářadí

FTY funkce

Dynamická simulace spojů pro reprodukci montážních spojů 
Amazing Joint Simulator vám umožní provést 50 utahování za méně než 2 minuty 
(nejrychlejší zařízení na trhu)
Reprodukuje skutečné chování utažení pro testování elektrického nářadí v reálných podmínkách
a ověří vícestupňovým programem (podle VDI / VDE 2645-2: 2014)
Kompa�bilní se všemi typy nástrojů
- Vřeteno s externím rotačním snímačem
- Pulzní nástroje s naším řešením Freedom TH

Cm/Cmk podle ISO 5393

Příklad parametrizace spoje, který má být simulován

Simula�on of fastener  
completely loosed

Simula�on of fastener

Simula�on of fastener

Simula�on of fastener

Simula�on on the bench

Simula�on on the bench

Simula�on on the bench

Simula�on of fastener  
pre-�ghtened

Simula�on of fastener  
pre-�ghtened with  
un�ghten/�ghten  

strategy

A = Engage  
B  = Drawdown  
C  = Joint S�ffness

Hybridní lavice FTS
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