
PRECYZYJNY CZUJNIK MOMENTU OBROTOWEGO 
Bezkontaktowa transmisja do aplikacji obrotowych 
z opcją pomiaru kąta obrotu i prędkości obrotowej 
Typ 8661 

• Zakres pomiarowy od 0...±0.05 Nm do 0...±200 Nm 
• Wysoka liniowość ≤ 0.05 % zakresu 
• Inteligentny wskaźnik stanu operacji  
• 16 bitowy przetwornik D/A z cyfrowym dopasowa-

niem 
• Sygnał wyjściowy 0...±10V 
• Dokładność pomiaru kąta do 0.09º (opcja) 
• Obliczenia mocy mechanicznej (opcja USB) przy 

zastosowaniu oprogramowania DigiVision 
• Doskonały stosunek ceny do możliwości 

Zastosowanie 
Serie 8661 precyzyjnych czujników momentu obrotowego to 
idealny wybór w przypadku konieczności wykonywania wiary-
godnych pomiarów statycznych i dynamicznych momentów 
obrotowych w obu kierunkach obrotu. 
Dzięki bezkontaktowej transmisji napięcia zasilania i sygnału 
pomiarowego czujnik gwarantuje niezawodne i bezobsługowe 
działanie, co czyni go idealnym do zastosowania w produkcji i 
aplikacjach montażowych, gdzie konieczny jest pomiar momen-
tów rozruchowych,  a także momentów podtrzymujących lub 
zaciskających. 
Wysoka jakość pomiarów oznacza, że czujnik jest równie odpo-
wiedni do zastosowań w kontroli jakości jak i w laboratoriach 
zajmujących się badaniami i projektami rozwojowymi. 
Dla pracy niezależnej od sieci, w zastosowaniach mobilnych, 
oferowany jest opcjonalny interfejs USB. Pozwala to na podłą-
czenie czujnika do notebooka, pozwalając na wykonywanie 
pomiarów na miejscu, ich obróbkę za pomocą dostarczonego 
oprogramowania oraz wizualizację i archiwizację danych. 
Znormalizowany interfejs analogowy pozwala na łatwe podłącze-
nie kontrolerów lub układów pomiarowych. 
Jego kompaktowa i odporna na drgania konstrukcja czyni go 
odpowiednim do użycia w przedstawionych poniżej aplikacjach: 
• Test ustawień w mechanice precyzyjnej 
• Pomiar na elementach wykonawczych  
• Testy silników z pomiarem mocy mechanicznej 
• Zapis ruchów biomechanicznych w inżynierii medycznej. 
• Precyzyjny pomiar tarcia w łożyskach 
• Zastosowania w stanowiskach pomiarowych. 

Opis 
Do wykonanego z materiału wysokiej jakości wałka pomiarowego 
zamocowane są cienkowarstwowe tensometry. Skręcanie wału 
poprzez mierzony moment powoduje zmianę rezystancji pełnego 
mostka, która jest zamieniana na sygnał analogowy proporcjonal-
ny do momentu. 
 
Aby zapewnić brak zużycia czujnika zasilanie podawane jest 
poprzez sprzężenie indukcyjne, a sygnał wyjściowy wyprowadza-
ny jest optycznie. 
 
Uzyskiwany na wałku pomiarowym sygnał cyfrowy jest zamienia-
ny na sygnał analogowy w 16-bitowym przetworniku cyfrowo-
analogowym, a następnie wzmacniany do poziomu +/- 10 V. 
Sygnał TTL o wysokiej rozdzielczości do pomiarów przemiesz-
czeń kątowych i prędkości obrotowej otrzymywany jest w drodze 
optycznej. Wykorzystano tarczę przyrostowego dekodera, po-
dzielonego na 1024 działki oraz dwie przesunięte względem 
siebie ścieżki i kodowanie na czterech zboczach impulsów wyj-
ściowych. 
 
Specjalne gniazdo w dodatku do standardowego wtyku 12-
pinowego dostarcza kolejnej opcji do podłączenia zewnętrznego 
zasilania. Ciągłe wyświetlanie zmian stanów działania jest możli-
we dzięki 3-LED wskaźnikowi optycznemu. 
 
Wysokiej jakości łożyska, wysoka tolerancje produkcji i znakomi-
te zbalansowanie zapewniają optymalnej stabilności, przy pręd-
kościach do 25,000 rpm. 
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Dane techniczne                                  Tabela 1 

Kod  
zamówienia 

A1 
±0.05 

A2 
±0.05 

A3 
±0.03 

B B1 D1 
g6 

D2 
g6 

D3 
±0,0

5 

D4 
0,03 
Gł. 

H H1 L L1 L2 L3 L4 LK 
±0.05 

LK1 
±0.05 

LK2 
±0.05 

M1 
Gł. 

M2 
. 

8661-4050-Vxxxx 
 

45 31 30 40 40 5 8 29 3.1x5 60 15 87 64,5 10 11 66 - 26 24 M4x8 M3x5.5 

8661-4100-Vxxxx 45 31 30 40 40 5 8 29 3.1x5 60 15 87 64,5 10 11 66 - 26 24 M4x8 M3x5.5 

8661-4200-Vxxxx 45 31 30 40 40 5 8 29 3.1x5 60 15 87 64,5 10 11 66 - 26 24 M4x8 M3x5.5 

8661-4500-Vxxxx 45 31 30 40 40 5 8 29 3.1x5 60 15 87 64,5 10 11 66 - 26 24 M4x8 M3x5.5 

8661-5001-Vxxxx 45 31 30 40 40 5 8 29 3.1x5 60 15 87 64,5 10 11 66 - 26 24 M4x8 M3x5.5 

8661-5002-Vxxxx 45 31 30 40 40 6 8 29 3.1x5 60 15 87 64,5 14 14 66 - 26 24 M4x8 M3x5.5 

8661-5005-Vxxxx 57 44 41 55 40 15 15 54 3.1x5 85 27,5 143 64,5 30 30 83 64 - - M5x9 M4x6 

8661-5010-Vxxxx 57 44 41 55 40 15 15 54 3.1x5 85 27,5 143 64,5 30 30 83 64 - - M5x9 M4x6 

8661-5020-Vxxxx 57 44 41 55 40 15 15 54 3.1x5 85 27,5 143 64,5 30 39 83 64 - - M5x9 M4x6 

8661-5050-Vxxxx 57 44 41 64 40 26 26 54 3.1x5 94 32 170 64,5 45 45 78 77 - - M6x10 M4x6 

8661-5100-Vxxxx 57 44 41 64 40 26 26 54 3.1x5 94 32 170 64,5 45 45 78 77 - - M6x10 M4x6 

8661-5200-Vxxxx 57 44 41 64 40 26 26 54 3.1x5 94 32 170 64,5 45 45 78 77 - - M6x10 M4x6 

M2 
(tylni i przedni) 
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Rysunek wymiarowy 

Kod  
zamówienia 

Zakres  
pomiaro-

wy 
[Nm] 

Stała 
Sprężyny 
[Nm/rad] 

Moment 
bezwładności 
strona napę-

du 
[10-6kg*m2] 

Moment 
bezwładności 
strona pomia-

rowa  
[10-6kg*m2] 

Maksymalny 
dopuszczalne 

obciążenie 
osiowe [N] 

Maksymalny 
dopuszczalne 

obciążenie 
promieniowe 

[N] 

Masa [g] Max. pręd-
kość obroto-

wa* 
[min-1] 

8661-4050-Vxxxx 0...±0.05 10 2.2 0.048 140 3 300 25000 

8661-4100-Vxxxx 0...±0.1 20 2.2 0.048 140 3 300 25000 

8661-4200-Vxxxx 0...±0.2 50 2.2 0.05 140 3 300 25000 

8661-4500-Vxxxx 0...±0.5 100 2.2 0.06 160 4 300 25000 

8661-5001-Vxxxx 0...±1 100 2.2 0.062 210 7 300 25000 

8661-5002-Vxxxx 0...±2 180 2.2 0.072 210 13 300 25000 

8661-5005-Vxxxx 0...±5 800 14.3 2.2 1200 15 900 15000 

8661-5010-Vxxxx 0...±10 1700 14.3 2.35 1300 30 900 15000 

8661-5020-Vxxxx 0...±20 3000 14.6 2.6 1300 60 900 15000 

8661-5050-Vxxxx 0...±50 14000 85,7 33,30 1800 125 1500 15000 

8661-5100-Vxxxx 0...±100 25000 85,9 33,70 1800 215 1500 15000 

8661-5200-Vxxxx 0...±200 40000 87,5 35,00 1800 450 1500 15000 

Parametry, w zależności od zakresu   Tabela 2 
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• Współpraca z oprogramowaniem do akwizycji danych DigiVision 
• Podłączenie i pomiar 
• Numeryczne i graficzne wyświetlanie momentu / kąta obrotu lub 

momentu / prędkości / mocy mechanicznej 
• Przystosowany do pracy mobilnej z notebookiem 
• Zasilanie przez port USB (nie wymaga zewnętrznego zasilania czuj-

nika) 
• Drajwery do DLL i LabView 
 
Ta wersja czujnika, zamiast wyjścia 0 –10V, wyposażona jest w port USB. Sygnał 
pomiarowy jest przesyłany cyfrowo z wału pomiarowego i następnie transmitowa-
ny seryjnie. Pozwala to na komputerową ocenę sygnału pomiarowego. 
Obok momentu, opcjonalnie, transmitowane mogą być wielkości mierzonej pręd-
kości i przemieszczenia kątowego. Oprogramowanie DigiVision wyświetla wów-
czas także wartość mocy mechanicznej wyliczanej z wielkości mierzonych przez 
czujnik 

Czujnik momentu obrotowego ze zintegrowanym interfejsem  USB (opcja) 

DigiVision— oprogramowanie do konfiguracji i obliczeń 
Oprogramowanie do wielokanałowej konfiguracji i obliczeń, dostosowane do analiz komputerowych i raportowania w zastosowaniach 
mobilnych i stacjonarnych w laboratoriach, działach rozwoju oraz w procesach produkcyjnych. 

DigiVision, 8661-P001 (w dostawie) DigiVision, 8661-P100 

• Do zastosowań tylko z pojedynczym czujnikiem 
• Maksymalna prędkość transmisji: 200 wartości pomiaro-

wych na sekundę 

• Do większej ilości czujników, do 16 kanałów 
• Maksymalna prędkość transmisji: 400 wartości pomiaro-

wych na sekundę na kanał 
• W zależności od typu czujnika, każdy czujnik może być 

wyświetlany jako: 
• Moment i/lub kąt albo 
• Moment / prędkość / moc mechaniczna 

Ekran P001: wyświetlanie wieloparametrowe dla jednego czujnika 
Możliwości DigiVision 

Ekran P100: wyświetlanie wieloparametrowe dla dwóch czujni-
ków: moment, prędkość, moc 

• Cyfrowa i graficzna ilustracja momentu, prędkości, kąta i 
mocy mechanicznej 

• Intuicyjny interfejs 
• Automatyczna detekcja czujnika 
• Kilka innowacyjnych możliwości wyzwalania start i stop 
• 4 konfigurowalne wielkości graniczne na kanał 
• Pamięć wartości szczytowych MIN/MAX 
• Auto-skalowanie 
• Funkcja gromadzenia wielkości pomiarowych w plikach 

Excel lub PDF 
• Podgląd archiwum z wyświetlaniem krzywych pomiaro-

wych 
• Praca wielokanałowa w pełnej wersji programu (8661-

P100) 
• Dane z kalibracji  w czujniku 

Przetwarzanie sygnałów 
Prędkość pomiarowa:                   do 200 pomiarów/s (8661-P100) 
Konwersja A/C:                             16 bitów 
 
Wymagania systemowe 
Windows 2000, XP, Vista i Windows 7 
 
Kody zamówień 
Oprogramowanie DigiVision do konfiguracji i obliczeń 
dla momentu/prędkości i mocy (do 200 pom./sek)         8661-P001 
 
Oprogramowanie DigiVision do konfiguracji i obliczeń 
dla momentu/prędkości i mocy  
(do 400 pom./sek, wielokanałowe)                                 8661-P100 
 
Złącze   
Przewód USB, długość 2m (w dostawie)                        8661-Z010 
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Czujnik z dwoma zakresami pomiarowymi (opcja) 

Czujnik dwuzakresowy ma takie same wymiary jak wersja stan-
dardowa, pracuje jednak w dwóch skalibrowanych zakresach 
pomiarowych. 
 
Czujnik dwuzakresowy  zapewnia kilka znaczących zalet: 
 
1. Możliwość precyzyjnego pomiaru szerokiego zakresu 

momentów przy zastosowaniu jednego czujnika 
2. Dobre zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwłaszcza w 

małych zakresach: sensor daje możliwość pięciokrotnego 
przeciążenia w mniejszym zakresie pomiarowym i 1,5-
krotnego przeciążenia w wyższym zakresie pomiarowym 

3. Nie potrzeba czasu na wymianę czujnika pomiarowego 
oraz potrzebna tylko jedna para sprzęgieł 

W czujnikach z 12-to pinowym złączem zakres pomiarowy prze-
łączany jest przyłożenie wzmocnionego napięcia i odpowiadają-
cego mu wzmocnionego poziomu uziemienia (dla zakresy 1:1: 
0… 3V, dla rozszerzonego zakresu pomiarowego: 10 … 30V. 
Maksymalny czas przełączenia wynosi 50ms 
 
Typowe zastosowania czujnika dwuzakresowego: 
• Stanowiska do testowania silników, turbin, biegów i 

wytłaczarek 
• Inżynieria 
• Inżynieria napędów 
• Przemysł lotniczy 
• Przemysł samochodowy 
• Działu badawczo-rozwojowe 
• Kontrola jakości 

Kod  
zamówienia  

Wyższy 
zakres  

pomiarowy 
[Nm]  

Stała 
sprężyny 
[Nm/rad]  

Moment 
bezwładności 
strona napę-

du 
[10-6kg**m2]  

Moment 
bezwład-

ności 
strona 

pomiaro-
wa  
[10-

6kg**m2]  

Maksy-
malny 

dopusz-
czalne 

obciąże-
nie osio-
we [N]  

Maksy-
malny 

dopusz-
czalne 

obciąże-
nie pro-

mieniowe 
[N]  

Masa [g]  

1:10 1:4 1:5 

8661-5005-Vx000* 0...±5 ±0,5  ±1 300 14,3 2,2 1200 15 900 

8661-5010-Vx000* 0...±10 ±1  ±2 600 14,3 2,35 1300 30 900 

8661-5020-Vx000* 0...±20 ±2 ±5  1200 14,6 2,6 1300 60 900 

Zakres pomiarowy roz-
szerzenia; wartość koń-
cowa drugiego zakresu 

[Nm] 

8661-5050-Vx000* 0...±50 ±5  ±10 7000 85,7 33,30 1800 125 1500 

8661-5100-Vx000* 0...±100 ±10  ±20 14000 87,5 33,70 1800 215 1500 

8661-5200-Vx000* 0...±200 ±20 ±50  25000 87,5 35,00 1800 450 1500 

Parametry, w zależności od zakresu   Tabela 3 

*X = 1: zakres rozszerzenia 1:10; X = 2: zakres rozszerzenia 1:5; X = 3: zakres rozszerzenia 1:4; **bez opcji pomiaru kąta i prędkości 

Przykład zastosowania w testowaniu silników: duża dynamika, niski moment, dokładne pomiary 

Zadanie 
• Miniaturowy silnik elektryczny musi być intensywnie 

testowany po końcowym montażu jako wzorzec do 
określenia jego właściwości elektromechanicznych. 

• Konieczny jest pomiar momentu obrotowego i prędkości 
obrotowej, które później będą użyte do określenia para-
metrów charakterystyki mechanicznej. 

• Test ustawień powinien dostarczać precyzyjnych, rze-
telnych pomiarów-sygnał procesowy i ochrony przed 
przeciążeniem. 

 
Rozwiązanie 
• Niskie momenty obrotowe w tej aplikacji oznaczają, że 

zakres pomiarowy musi zostać dobrany dla osiągnięcia 
pożądanej dokładności i ochrony przed przeciążeniem. 

• Czujnik został zamontowany tak, aby swobodnie wisiał 
pomiędzy dwoma pełnymi sprzęgłami: pomiędzy czujni-
kiem a napędem i pomiędzy czujnikiem a ramieniem 
przekładni. Te dwa sprzęgła pozwalają na korektę złego 
rozmieszczenia w wysokości i kącie jak również na 
dopasowanie w długości. 

• Do ochrony czujnika przed niedopuszczalnymi ze-
wnętrznymi siłami mechanicznymi w formie naprężeń zginających, konieczne jest zastosowanie łożysk zabezpieczających 
w pobliżu czujnika. Dwa precyzyjne rowkowe łożyska kulkowe zostały użyte w tym przypadku do likwidacji każdego momen-
tu zginającego. 

• Sygnały pomiarowe dla momentu (0...±10 V) i dla prędkości (TTL) są przydatne użytkownikowi w dalszych procesach. 
• Stosując opcjonalny interfejs USB oraz oprogramowanie aplikacyjne DigiVision, możemy w łatwy sposób dokonywać obli-

czeń. Oprócz zapisu, wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych, DigiVision pozwala obliczać moc mechaniczną. 

LED 

Wtyk 12-pinowy 

Silnik elektryczny 

Sprzęgła 

Czujnik momentu obroto-
wego z pomiarem prędko-
ści obrotowej 

Hamulec prądu wirowego 

Gniazdo zewnętrznego 
zasilania 
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Nota instalacyjna 
 
Montaż stały użyteczny jest w przypadku, gdy czujnik czę-
sto musi być usuwany i dopasowywany. 
Blok montażowy posiada centralny otwór i specjalną kon-
strukcję dopuszczającą zakres opcji dla solidnego przymo-
cowanie kabla. Dwa zaczepy zapewniają bezpieczne usta-
wienie czujnika. 
Dla zakresu pomiarowego < 100 Nm (z powodu obciążenia 
ciężarem własnym) i wysokiej prędkości 10,000 rpm i wyż-
szej (z powodu efektów rezonansu), obudowa czujnika 
powinna być montowana na istniejącej strukturze mecha-
nicznej.  
W tym celu dostarczamy blok montażowy. 

Zakres  
pomiarowy [Nm] 

A B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 

0.05 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2  64.5 50 35 30 30 40 20 40 

5; 10; 20  81.5 70 50 40 44 55 30 55 

50; 100; 200 72 55 35 50 50 64 30 64 

B6 

4x5,50 

4x5,50 

4x6,60 

C3 

65 

65 

73 

C4 

47 

47 

55 

Dodatkowy blok montażowy, model 8661-Z00X 

Dodatkowy metalowe sprzęgła mieszkowe, model 8690 

Sprzęgła 
 
Obok transmisji momentu obrotowego drugą podstawową funkcją sprzęgieł jest 
kompensacja niedopasowania. Zasadniczo niedopasowanie może być klasyfikowa-
ne w trzech kategoriach: 

Niedopasowanie wpływa na pomiary, lecz może być w dużym stopniu kompensowa-
ne. 
 
Metalowe sprzęgła mieszkowe do optymalnej kompensacji niedopasowania 
Dla optymalnej kompensacji niedopasowania rekomendujemy bezmomentowe meta-
lowe sprzęgła mieszkowe. Charakteryzują się one doskonałą sztywnością na skrę-
canie podczas przykładania momentu i małą siłą przywracającą. Mogą być one uży-
te w każdym przypadku transmisji ruch obrotowego. 

 Niedopasowanie osiowe 
Jest to zmiana długości wzdłuż osi podłużnej wałów 
napędu względem siebie 

 Niedopasowanie kątowe 
To niedopasowanie spowodowane jest względnym 
ustawieniem wału napędu i wału wyjściowego 

 Niedopasowanie poprzeczne 
Niedopasowanie to wynika z  ustawienia obu wałów 
 

Moment obrotowy [Nm]  0,5 1 2 10 30 60 150 200 

Długość [mm] A 23 25 40 50 69 83 95 105 

Średnica zewnętrzna [mm] B 15 15 25 40 55 66 81 90 

Długość dopasowania piasty [mm] C 6,5 6,5 13 16 27 31 36 41 

Standardowy nawiert H7 [mm] D1 8 15 26 

Specjalny nawiert H7 [mm] D2 3-9 10-20 20-30 

Śruby ISO 4029 E M3 M6 M6 M8 M10 M12 

Moment uszczelniający dla śrub 
połączeniowych 

E3 1,3 1,3 2,3 4,5 15 40 70 120 

Odległość między centrami F   8 15 19 23 27 31 

odległość G 2 2 4 5 7,5 9,5 11 12,5 

1XM3 



Dane techniczne 
Wielkości elektryczne 
Nominalny zakres napięcia zasilania Ub: 10...30 V DC 
Pobór mocy (bez opcji):    ok.. 2 W 
Napięcie wyjścia ±nominalny moment:  ± 10 V 
Impedancja wyjściowa:    1 kΩ 
Rezystancja izolacji:    > 5 MΩ 
-3 dB częstotliwość odcięcia:   200 Hz 
Falowanie (przydźwięk):   < 50 mVss 
Sygnał kalibracji:    10.00 V DC 
Sygnał napędu (pin K):    10...30 V DC 
 
Zasilanie i kanał pomiarowy są galwanicznie izolowane. 
Wbudowane złącze zasilania:         średnica otworu 5.7 mm 
     środek wtyku 2.0 mm 
 
Pomiar kąta/prędkości przemieszczenia (opcja) 
Wyjście bez zewnętrznego obwodu:  poziom TTL 
Wyjście z zewnętrznym obwodem:  kolektor otwarty 
Rezystancja wewnętrzna:   2 kΩ (poziom 5V) 
Zewnętrzny obwód (otwarty kolektor): Umax = 30 V / I max = 30  
 
Sygnały z obydwu kanałów impulsowych A i B są zawsze dostęp-
ne. Tylko jeden kanał pomiarowy jest potrzebny do pomiaru pręd-
kości. Dwa kanały są używane do pomiaru kąta przemieszczenia 
(lub wykrywania kierunku przemieszczenia). 
 
Kierunek jest wykrywany dzięki 2 kanałom impulsowym;. Sygnał z 
kanału A wyprzedza sygnał z kanału B o 90º dla obrotów prawo-
skrętnych, patrząc od strony napędzanej. 
 
Pomiar kąta przemieszczenia: 
Rozdzielczość dla dysku kodującego o 1,024 działkach        0.09º 
Rozdzielczość dla dysku kodującego o 400 działkach      0.225º 
Pomiar prędkości: 
Max. prędkość obrotowa dla dysku kodującego  
o 400 działkach                15,000 rpm 
Max. prędkość obrotowa dla dysku kodującego  
o 1024 dzialkach     6,000 rpm 
 
Warunki środowiskowe 
Zakres temperatury działania:    0...60ºC 
Nominalny zakres temperatury:    0...60ºC 
Wpływ temperatury na sygnał zerowy:    
 zakres 1:1 (czujnik standardowy)          ±0.015%zakresu/K 
 Zakres rozszerzony   ±0.03%zakresu/K 
 
Wpływ temperatury na czułość:     + 
 Zakres 1:1 (czujnik standardowy)          ±0.01%zakresu/K 
 Zakres rozszerzony   ±0.02%zakresu/K 
 
Wartości mechaniczne 
Względna nieliniowości: 
 zakres pomiarowy 0...0.05 Nm  < ± 0.1% zakresu 
 zakres pomiarowy 0...0.1 do 0...200Nm <±0.05% zakresu 
Względne odchylenie liniowości (2 zakresy) <±0,1% zakresu 
Względny błąd powrotu: 
 zakres pomiarowy 0...0.05 Nm  < ± 0.1 % zakresu 
 zakres pomiarowy 0...0.1 do 0...200N    <±0.05 % zakresu 
Względny błąd powrotu 2 zakresy  <±0,1% zakresu 
Tolerancja czułości (1-zakresowy)  ±0,1% zakresu 
Tolerancja czułości (2-zakresowy)  ±0,2% zakresu 
Max. dopuszczalny moment (1– zakresowy): 200% wart. nom. 
Max. dopuszczalny moment (2– zakresowy): 150% wart. nom. 
Moment niszczący    300% wart. nom. 
Obciążenie względne w doniesieniu do momentu: do 70% 
Materiał:       obudowa z anodyzowanego aluminium 
Zakres pomiarowy 
 ≤ 0.2 Nm aluminiowy wałek pomiarowy z końcówkami ze 

stali nierdzewnej 1.4542 
 ≥0.5 Nm wałek pomiarowy ze stali nierdzewnej 1.4542 
Stopień ochrony zgodny z EN 60529:  IP40 
Masa:      patrz tabela 2 i 3 
Podłączenie elektryczne:   12-pinowy wtyk  
 (typ 9940 wtyk podłączeniowy dostarczany w standardzie) 
 
Sposób mocowania:  otwory montażowe są zlokalizowane na 
końcowych powierzchniach i podłożu: patrz tabela 1 i rysunek 
wymiarowy. 

Instrukcja montażowa 
Podczas montażu czujnika należy upewnić się, że wałek pomiaro-
wy czujnika jest wyrównany z wałkiem napędzającym tak precy-
zyjnie, jak to jest tylko możliwe. Należy użyć sprzęgieł, aby unik-
nąć wpływu bocznych lub kątowych przemieszczeń wałków. 
Dozwolone siły osiowe i promieniowe (patrz tabela 2) nie mogą 
zostać przekroczone podczas montażu i pracy czujnika. 
W celu uzyskania szerszych informacji odsyłamy do instrukcji 
obsługi. 
 
Akcesoria 
12-pinowy wtyk (dostarczany z czujnikiem) Model 9940 
12-pinowy wtyk , gniazdo prawe-kątowe  Model 9900-V539 
Kabel podłączeniowego (moment, kąt/prędkość obrotowa), dłu-
gość 3 m, wolne końce          Model 99540-000B-0270030 
Kabel podłączeniowy, długość 3m, z wtykiem 9941 do Digiforce 
9307 z kanałem D          Model 99163-540A-0150030 
Kabel podłączeniowy, długość 3m, do czujnika bez pomiaru kąta/
prędkości do 9163 wersja lab.         Model 99209-540E-0160030 
Kabel podłączeniowy, długość 3m, do czujnika bez pomiaru kąta/
prędkości do 9205-V3xxxx i 9310      Model 99209-540J-0090030 
Przewód przejściowy do DIGIFORCE 9307 kanały standardowe 
A/B i C, stosowany z 99163-540A-015xxxx 

Model 99209-540J-0090030 
Zasilacz sieciowy    Model 8600-Z010 
Blok montażowy (patrz rysunek wymiarowy na stronie 5) 
 do czujników momentu, zakres 0...2Nm Model 8661-Z001 
 do czujników momentu, zakres 0...5 Nm do 0...20 Nm  
      Model 8661-Z002 
 do czujników momentu, zakres 0...50Nm do 0...200Nm  

Model 8661-Z003 
Sprzęgła     Seria 8690 
 
Wyświetlacze i analizatory 
Moment       np.: Model 9163 
Moment i kąt przemieszczenia           np.: Digiforce 9307 
 
Opcje:Kabel USB, długość 2m    Model 
8661-Z010 
 
Kody zamówień 

 
 
Informacja o zamówieniu 
Czujnik momentu obrotowego, zakres pomiarowy 20 Nm, z wyso-
ką rozdzielczością pomiaru kąta przemieszczenia 0.09º  

Model 8661-5020-V0200 
 
Czujnik momentu obrotowego, zakres pomiarowy 100 Nm, z wy-
soką rozdzielczością pomiaru kąta przemieszczenia 0.09º, 2 za-
kresy pomiarowe, zakres rozszerzający 1:5:  
1. zakres: 0 … 100Nm, 2. zakres: 0 … 20Nm  
z interfejsem USB i oprogramowaniem pomiarowo-obliczeniowym 
8661-P001    Model 8661-5100-V2210 
 
Zakładowy certyfikat kalibracji 
Istnieje możliwość zamówienia zakładowego (WKS) certyfikatu 
kalibracji czujnika wraz z urządzeniem odczytowym dla obu kie-
runków momentu obrotowego z krokiem co 20% zakresu, rosną-
cym i malejącym 86
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Czujnik momentu model 8661-5XXX-V        

Czujnik standardowy 
Czujnik dwuzakresowy 1:10 
Czujnik dwuzakresowy  1:5 
Czujnik dwuzakresowy 1:4 
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Bez pomiaru kąta/prędkości 
Pomiar kąta rozdz. 0,225°/prędkości 
Pomiar kąta rozdz. 0,09°/prędkości 
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Wyjście napięciowe 0 … 10V 
Interfejs USB 
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Wałek o przekroju kołowym 
Wałek ze szczeliną (DIN 6885, Bi.1) 
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