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DΩwi∑kowy tester napi∑cia paska rozrzådu STT-1 firmy Gates
Praktyczny, dok¬adny oraz oszcz∑dzajåcy czas
Zak¬adanie paska rozrzådu jest operacjå technicznå wymagajåcå precyzyjnego post∑powania i
dok¬adnych narz∑dzi. Odpowiednie napi∑cie zak¬adanego paska jest istotne dla osiågni∑cia
optymalnych osiågów oraz wymaganej niezawodno∂ci uk¬adu rozrzådu. Do∂wiadczeni
mechanicy så przekonani, †e mogå palcami okre∂liç napi∑cie paska. Jednak w kaΩdym
przypadku rzeczywiste napi∑cie b∑dzie inne, zaleΩnie od osoby która je ustawia. Z tych
wzgl∑dów firma Gates zaleca stosowanie nowego dΩwi∑kowego testera napi∑cia paska rozrzådu
STT-1. Tester ten zapewnia proste oraz bardzo dok¬adne pomiary napi∑cia, jest lekki oraz ¬atwy
w eksploatacji.

Teraz równie† do pomiaru pasków Micro-V® !

1.

Fale dΩwi∑kowe: nowy sposób pomiaru

Tester STT-1 dokonuje analizy fal dΩwi∑kowych (cz∑stotliwo∂ci
w¬asnych) paska za pomocå czujnika. Jest to najdok¬adniejsza
metoda pomiaru napi∑cia paska, przy czym zasada dzia¬ania testera
jest zatwierdzona i stosowana przez wytwórców samochodów na
ca¬ym ∂wiecie. Tester przetwarza sygna¬y wej∂ciowe oraz porównuje
je z warto∂ciami zachowanymi w pami∑ci.
Poniewa† warto∂ci napi∑cia zale†å od wagi i konstrukcji paska,
konkretne warto∂ci dla pasków firmy Gates så zaprogramowane w
testerze. Z tego wzgl∑du tester STT-1 jest bardzo przyjazny dla
u†ytkownika: trzeba tylko wprowadziç dane paska - (numer paska dla
pasków PowerGrip® lub najwi∑kszå odleg¬o∂ç pomi∑dzy rolkami dla
paska Micro-V®), aby sprawdziç czy napi∑cie paska jest prawid¬owe.
Nie ma potrzeby wertowania podr∑czników ani instrukcji. DΩwi∑kowy
tester napi∑cia paska rozrzådu STT-1 firmy Gates wskazuje po prostu
na to czy napi∑cie monta†owe jest w¬a∂ciwe, zbyt wielkie lub zbyt
ma¬e. Przy tym zawsze mierzy dok¬adnie napi∑cie monta†owe.
Ze wzgl∑du ma¬ych rozmiarów czujnika, tester STT-1 pozwala na
dotarcie do wszystkich pasków je†eli nawet przestrzeµ dooko¬a silnika
jest ograniczona do minimum. Tester wy¬åcza si∑ automatycznie po
trzech minutach nie u†ywania, co czyni z niego urzådzenie oszcz∑dne
pod wzgl∑dem zu†ycia energii.
DΩwi∑kowy tester napi∑cia paska rozrzådu jest dostarczany jako
kompletny oraz gotowy do eksploatacji, ¬åcznie z instrukcjå oraz
przyjaznym dla u†ytkownika poradnikiem instalacyjnym na CD-ROMie
obejmujåcym wszystkie zaprogramowane paski.
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Odpowiedni dla pasków Gates PowerGrip® i pasków Micro-V®
W urzådzeniu zaprogramowano wszystkie warto∂ci napi∑ç oraz charakterystyki
nap∑du paskowego
Analiza cz∑stotliwo∂ci drgaµ paska
CD-ROM z instrukcjå zak¬adania paska
Zmniejszone rozmiary g¬owicy pomiarowej oraz wysoka elastyczno∂ç przewodów
Automatyczny wy¬åcznik po 3 minutach bez wykonywania pomiarów
Wbudowana funkcja auto-testowania
WskaΩnik roz¬adowania baterii
Wymaga 1 standardowej baterii 9 V (do¬åczona do zestawu)
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4.

NOW

Kompletny pakiet instalacyjny: instrukcja zak¬adania paska rozrzådu, tester napi∑cia paska,
wymagane napi∑cia pasków zaprogramowane w testerze
Baza danych obejmuje najbardziej popularne modele samochodów wykorzystywanych w Europie
ˆatwo∂ç u†ytkowania
Pewno∂ç, †e napi∑cie monta†owe jest prawid¬owe
Oszcz∑dno∂ç czasu
Nie jest wymagana †adna kalibracja
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5.

W¬åcz tester napi∑cia.
Paski rozrzådu PowerGrip®: wpisz dane znamionowe paska.
Paski wielorowkowe Micro-V®: wci∂nij przycisk z numerem 8,
a nastæpnie wprowad† d∆ugo∂ç paska zmierzonå pomi™dzy
najbardziej oddalonymi rolkami.
Zatwierd† wciskajåc Enter.
Stuknij w pasek, aby wprawiç go w drgania. SprawdΩ czy
napi∑cie jest w¬a∂ciwe, zbyt wielkie lub zbyt ma¬e.
Skoryguj napi∑cie w miar∑ potrzeby oraz dokonaj ponownego
pomiaru.

Opakowanie

Tester jest dostarczany w pude¬ku zawierajåcym przyrzåd oraz dysk CD-ROM z instrukcjå monta†u

Dla bezpieczeµstwa uk¬adu paska rozrzådu, stosuj dΩwi∑kowy tester
napi∑cia paska rozrzådu STT-1 firmy Gates.
Twój dystrybutor:

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w miar∑ potrzeby.
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