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SAUTER
[Max]

N
[d]
N kg KERN

SD 50N100. 50 0,01 21 961-261O
SD 100N100. 100 0,02 21 961-261O
SD 200N100. 200 0,05 21 961-261O
SD 300N100.* 300 0,1 21 961-261O
SD 500N100. 500 0,1 21 961-261O

www.sauter.eu · Order hotline +49 7433 9933 - 0Force measurement

Spring tester SAUTER SD-M

Model Measuring range Readout Net weight Option Factory calibration  
certificates compression

STANDARD OPTION

Manual test stand for tensile and compressive testing of 
springs, medium version from 50 N up to 500 N

Features

 · Spring tester for tension and compression 
tests

 · Measuring device integrated in housing 
 ·  Integrated thermal printer
 · Digital length measuring unit SAUTER LA 
standard:
 - Manual zero adjustment possible
 - Pre-length can be set manually
 - Readout: 0,01 mm

 · 10 memories to print out the results or to 
calculate average values

 · Measuring with tolerance range  
(limit-setting function): Upper and lower 
limiting can be programmed individually, in 
pull and push direction. The process is  
supported by an audible and visual signal.

 · Peak load display (peak hold)
 · Selectable measuring units: kg, lbf, N

Technical data

 · Precision: 0,5 % of [Max]
 · Stroke length: 100 mm
 · Maximum test object length: 100 mm
 · Overall dimensions W×D×H 300×235×620 mm

 *ONLY WHILE STOCKS LAST!

Order Hotline: Go to back page of catalogue



Piktogram-magyarázat

Jusztírozás CAL
A pontosság beállítása
Külső etalon szükséges

Kalibráló súly
Sztenderd jusztírozáshoz illetve
A készülék beállításához

Peak-Hold funkció
Csúcsérték kigyűjtése
egy mérési folyamaton belül

Scan-mód
Folyamatos mérési eredmény gyűjtése
és megjelenítlése a kijelzőn

Push és Pull
A mérőeszközzel mérhetünk 
húzó valamint tolóerőt

Hosszúságmérés
Geometriai adatokat gyűjt a mérendő 
tárgyról illetve elmozdulási hosszúságot 
a mérési folyamat alatt.

Fókuszálás mód
Kijelölt méréstartományban növeli
a mérési pontosságot

Belső memória
Belső tárolókapacitás a begyűjtött 
mérési értékek elmentésére

Adatkimenet RS-232
Számítógépes illetve nyomtatóhoz 
történő csatlakozáshoz

Adatkimenet USB
Csatlakoztatási lehetőség 
Számítógéphez, nyomtatóhoz, vagy 
egyéb külső eszközhöz

Adatkimenet Infravörös
Csatlakoztatási lehetőség  
Számítógéphez, nyomtatóhoz, vagy  
egyéb külső eszközhöz

Vezérléskimenet 
(optocsatlakozású vagy digitális I/O)  
Jelfogók, relék, szignállámpák, szelepek 
csatlakoztatására

Analóg adatkimenet
Analóg adatfeldolgozásra alkalmas külsö 
eszköz csatlakoztatási lehetősége

Statisztika
Statisztika adatok készítése a mérőeszköz 
által nyert mérési eredményekből  mint 
átlag, állandó eltérés stb.

PC szoftver
Mérési eredmények továbbítására 
mérőeszközről a számítógépbe.

Nyomtató
A készülékhez a mérési eredmények 
kinyomtatására nyomtató 
csatlakoztatható.

GLP/ISO protokoll
Csak Sauter nyomtatóval működik
Mérési eredmények dátummal, 
pontosidővel, sorozatszámmal kiesgészítése

Mértékegységek
Átkapcsolás nem metrikus mértékegységekre
További információt az interneten találunk

Mérés tűréshatár használattal
Beállítható alsó és felső tűréshatár pl. válogatás, 
kiadagolás funkcióban

Zéró
Kijelző visszaállítása nullára

Elem üzemmód
Elem üzemmódra előkészített modell.
A megfelelő elemtípust az adott készülék 
leírása tartalmazza

Akkumulátor mód
akkutöltő készlet

Hálózati adapter
230 V/50 Hz sztenderd európai szabványos 
Külön rendelhető GB, AUS, USA csatlakozó is.

Hálózati kábel
Európai szabvány dugaljhoz kialakított. 
Külön rendelhető GB, AUS vagy USA 
csatlakozó dugó is.

Motoros hajtás
A mechanikus elmozdulást motoros 
hajtás végzi.

Gyors mozgatás
A méréshez szükséges mozgatás egy 
karmozdulattal végezhető.

ISO kalibrálás
Az ISO kalibrálás átfutási ideje napokban 
megadva.

Csomagküldő szolgálat 
Megrendelés beérkezése 4 munkanapon 
belül

Csomagküldő szolgálat Nagy 
terjedelmű megrendelése 
beérkezése 7 munkanapon  belül


