
Producent i dystrybutor________________________________________________________  
ZEPWN J. Czerwiński i wspólnicy – spółka jawna, 05-270 Marki, ul. Kołłątaja 8 
tel./fax: (022) 7812169, 7712411, e-mail: zepwn@zepwn.com.pl, http://www.zepwn.com.pl 
 

 
 

Siłomierz kontrolny CL 570D 
 
• do kontroli siłomierzy użytkowych i maszyn wytrzymałościowych 
•  obsługuje dwa tory pomiarowe 
• możliwe podłączenie 15 czujników siły w każdym torze 
• 200.000 działek rozdzielczości wewnętrznej 
• trzy lata gwarancji i serwis pogwarancyjny 
• możliwość uzyskania świadectwa sprawdzenia GUM 
 
 

 

 
Siłomierz kontrolny typu CL 570D jest wzorcem siły w klasie 0,5 lub 1 i służy do sprawdzania 
siłomierzy użytkowych i maszyn wytrzymałościowych mających badania typu GUM. 
Siłomierz zbudowany jest z czujników siły typu CL 14 i procesora dynamometrycznego CL 570D. 
Program umożliwia cykliczny pomiar wartości mierzonych sił i prezentację ich wielkości na 
wyświetlaczu cyfrowym. Programowe procedury, analizujące zmierzone siły, pozwalają na 
sygnalizację przekroczenia dwóch wartości granicznych dla każdego czujnika. 
 

 
Dane techniczne 
Wyświetlacz 7-cyfrowy LED (wysokość cyfr 38 mm), 10 diod świecących 

Klawiatura 24 klawisze (membranowa), opcjonalnie 1÷ 4 klawiszy zewnętrznych 

Zasilanie czujników siły 10 Vdc 

Liczba torów pomiarowych 2 

Liczba czujników w każdym torze do 15 (dołączane pojedynczo, o rezystancji > 100 Ω) 

Długość kabla do czujników < 30 m 

Czułość czujników 0,5..7 mV/V 

Rozdzielczość wyświetlania maks. 999999 działek 

Rozdzielczość wewnętrzna > 200000 działek 

Błąd pomiaru (dla 300K) < 0,002% (w stosunku do pełnej skali) 

Błąd temperaturowy pomiaru < 0,005%/10K (w stosunku do pełnej skali) 

Błąd długoterminowy pomiaru 0,002%/1000h (w stosunku do pełnej skali) 

Próbkowanie 10 pomiarów na sekundę 

Zerowanie programowany zakres 

Jednostki pomiarowe kN lub N 

Przekroczenie zakresu programowane podczas kalibracji 

Zegar czasu rzeczywistego z własnym podtrzymaniem 

Sygnalizacja akustyczna brzęczyk 

Pamięć parametrów EEPROM (nieulotna) 

Pamięć kalibracji FRAM (nieulotna) 

Dostęp do programowania po wprowadzeniu hasła programowania 
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Dostęp do kalibracji po wprowadzeniu hasła kalibracji 

Port szeregowy RS232 do komunikacji z drukarką lub komputerem 

Port szeregowy RS485 do komunikacji z komputerem 

Parametry portów szeregowych 

programowane niezależnie: 
– prędkości transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 
– parzystość: brak, odd, even 
– bity stopu: 1, 2 

Zasilanie 230 VAC / 50 Hz 

Pobór mocy maks. 15 VA 

Wymiary obudowy 350 mm × 255 mm × 150 mm 

Temperatura pracy 0°C ÷ + 40°C 
 
 
Płyta czołowa CL 570D 
 

 
 
 
 
 
 
 


