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Dziękujemy za zakup pionowego stanowiska badawczego z napędem silnikowym 
firmy SAUTER. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z wysokiej jakości 
wykonania tego stanowiska badawczego i jego licznych funkcjonalności. W razie 
jakichkolwiek pytań, życzeń i sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
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1 Budowa 

 

2 Funkcja 
 
Pionowe stanowisko badawcze z napędem silnikowym TVO500N300 stosowane jest 
do wykonywania prób rozciągania i ściskania. Jest ono przeznaczone do siłomierzy 
o zakresie pomiarowym do 500 N. Stanowisko badawcze jest stabilne, ma szeroki 
zakres zastosowania i jest łatwe w obsłudze. Ponadto jego zaletą jest regulacja 
prędkości, możliwość obsługi ręcznej i automatycznej, jak również automatyczna 
kontrola działania wyłącznika.  
Stanowisko badawcze można stosować do badania wyrobów wykonanych z gumy 
i tworzyw sztucznych, konstrukcji ramowych, materiałów kompozytowych, 
przewodów i kabli, silników, w przemyśle lekkim i tekstylnym, motoryzacyjnym oraz w 
badaniach naukowych.  

3 Opis techniczny 
 

Zakres pomiarowy 500 N 
Maksymalna długość skoku 300 mm 
Maksymalna prędkość pomiaru 500 mm/min 
Maksymalna siła rozciągania i ściskania 500 N 
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Zasilanie elektryczne jednofazowe, 220 V 
Pobór prądu 1,5 A 
Bezpiecznik obwodu głównego 3 A 
Bezpiecznik obwodu regulatora 0,5 A 
Temperatura robocza 20°C ±10°C 
Temperatura składowania i dostawy od −27°C do +70°C 
Względna wilgotność powietrza od 15% do 80% RH 

4 Obsługa  
 

Przed uruchomieniem należy sprawdzić wszystkie elementy! 
 

A. Element ustalający należy odblokować, a stanowisko badawcze włączyć za 
pomocą przełącznika ON/OFF (Włącz/Wyłącz) obwodu głównego. Lampka 
kontrolna powinna świecić. 

B. Sprawdzić stanowisko badawcze pod kątem występowania ewentualnych 
nietypowych dźwięków, wykonując ruchy w górę i w dół bez zawieszonego 
obciążenia. 
 

Próba ręczna (automatyczna) 
 

A. Do zmiany sposobu przeprowadzania próby z trybu ręcznego na tryb 
automatyczny użyć przełącznika MANUAL/AUTO (Ręczny/automatyczny). 

B. Następnie nacisnąć przycisk UP/DOWN (Góra/Dół), wybierając żądany 
kierunek w zależności od potrzeb. 

C. Ruch stanowiska badawczego zatrzymywany jest w momencie ponownego 
zwolnienia przycisku. 

 
Regulacja prędkości 
 
Prędkość wykonywania próby można ustawić w czasie jej wykonywania lub przed jej 
wykonaniem. 
W tym celu należy ustawić potencjometr regulatora prędkości w żądanej pozycji. 

5 Konserwacja 
 

A. Otoczenie stanowiska badawczego należy utrzymywać w czystości.  
Bezwzględnie należy wyeliminować możliwość przenikania płynów do silnika 
znajdującego się w obudowie metalowej i powstawania zadrapań na powierzchniach 
metalowych. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym lub uszkodzenia ruchomych elementów.  
B. Kolumna prowadząca, za pomocą której realizowany jest właściwy ruch, należy 
utrzymywać w stanie suchym. 
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C. Od czasu do czasu mechanizm skoku i przekładnię posmarować niewielką ilością 
oleju smarowego. 
D. Jeżeli stanowisko badawcze nie jest używane, zawsze należy przechowywać 
w stanie czystym i suchym. 

6 Zakres dostawy 
 
– Stanowisko badawcze, element główny 
– Śruby M6 z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym 
– Kabel sieciowy 230 V 
– Zaciski M6 
– Instrukcja obsługi 
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7 Deklaracja zgodności 
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D-72336 Balingen 
E-mail: info@sauter.eu 

Ziegelei 1 
D-72336 Balingen 
E-mail: info@sauter.eu 

Deklaracja zgodności 
Deklaracja zgodności WE uprawniająca do znaku CE 

Konformitätserklärung für Geräte mit CE-Zeichen 
Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE 

Declaración de conformidad para aparatos con marca CE 
Dichiarazione di conformità per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE 

 

D Konformitäts-
erklärung 

Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, 
mit den nachstehenden Normen übereinstimmt. 

PL Deklaracja 
zgodności 

Niniejszym oświadczamy, że wyrób, którego dotyczy niniejsza deklaracja 
spełnia wymagania niżej wymienionych norm.  

E Declaración de 
conformidad 

Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta 
declaración está de acuerdo con las normas siguientes 

F Déclaration de 
conformité 

Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la 
présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après. 

I Dichiarazione di 
conformità 

Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si 
riferisce è conforme alle norme di seguito citate. 

 

Pionowe stanowisko badawcze 
z napędem silnikowym:  TVO  
 

Dyrektywy WE Normy 

 EN 61326:1998+A1:1998+A2:2001 
 
 
 
 

  

Podpis 
Signature    

 

Data 
Date 

07.04.2014 r. 

Miejsce wydania  
Place of issue 

72336 Balingen  Albert Sauter 
SAUTER GmbH 

 

   Dyrektor naczelny 
Managing director 
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