شرکت توسعه قوای محرکه دینا
تجهیزات مکانیکی  ،اندازهگیری (اتاق آزمون)

دینامومتر هیدرولیکی  11اینچی
دستگاه اندازهگیری قدرت تولیدی در موتور ( احتراقی ،الکتریکی)
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مقدمه

توضیحات

هنگامیکه در اندازهگیری قدرت موتور ،بهه دناهار راه ه
مناسب با قیمه اهانیو س سهرب بهاا س اننرسهی اهانیو
هستید ،دننامومتر هیدرسلیکی بعنوان اسلیو انتخها مهما
میبامد که در دههههای اخیهر در ععالیه ههای رعههای
صنانع مختلف استفاده مده اسه  .دننهامومتر  01اننچهی
بسیار کوچک بوده س امکهان آزمهون موتهور اتومایه ههای
سواری را بدسن نیاز به کوالینگ ارتااطی ،مهیا مینماند.

مکانیز بملکردی دننامومتر هیدرسلیکی مانند امه ههای
آ سانتیورعوژی میبامد .در انو دننامومترها ،نک نها دس
دنسک دسار ارهای رسی رستور مرکزی نصهب مهده اسه .
انو رستور در داخ نک اوسته ثاب بعنوان اسهتاتور قهرار
گرعته اس س عاصله میان آنها با سیار ساسط مانند آ  ،ار
میگهردد .از طرنه اصهاکات تولیهدی در بهیو رستهور س
استاتور ،نیرسی ترمزی رسی رستور ابمار میگردد س میزان
نیرسی ترمزی بر اساس قهانون بمه س بکها العمه  ،بهه
استاتور منتق مده س در استاتور با استفاده از نهک بهازس س
نیرس میزان گشتاسر ترمزی اندازهگیری میگردد.

مزایا



سیستم کنترلی با صفحه نمانش لمسی



امکان ذخیره سازی اطالبات رسی اعظه جانای



استفاده از آ بند مکانیکی به جای کاسه نمد س بهد
نیاز به ععالی نگهداری
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امکان نصب مستقیم رسی موتور
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بسیار ساک در مقانسه با سانر دننامومترها
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میزان بهار ترمهزی متناسهب بها میهزان سهیار سرسدی بهه
دننامومتر میبامد که بها اسهتفاده از مهیر سرسدی کنتهرر
میگردد .نیرسی جذ مده بابث اعزانش دمای آ سهیار
خنک کاری میگردد .بیشینه دمای آ مجاز در خهرسج از
دننامومتر  01درجه میبامد.
در قیق بملکرد دننامومتر ،مانند نک ام آ خهرا
میبامد که نیرسی سارد مهده را بها آ داش مهده تعهون
مینماند.
سرب چرخش رستهور بها اسهتفاده از سنسهور القهانی در
داخه دننههامومتر انههدازهگیههری مههده س از اصه ضههر
گشتاسر در سرب  ،میزان قدرت جذبی محاساه میگردد.
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منحنی مشخصه دننامومتر در سرب های مختلف به مرح
ذن میبامد.

کاربردها

انو دستگاه دارای خرسجی استاندارد آنالوگ بهرای اتصهار
به تجهیزات اتوماسیونی میبامد.

انو دستگاه بهرای انهدازهگیهری میهزان گشهتاسر س قهدرت
جههذبی در تمهها موتورههها( ا تراقههی س الکترنکههی) ماننههد
موتورهای خودرس ،قان  ،موتور سیکل س ...کهاربرد دارد .بها
استفاده از انو دستگاه میتوان ،مرانط کاری جاده را رسی
ماسی دننامومترها انجاد نمود س خودرسها را نیهز بصهورت
کام  ،تح آزمون قرار داد.

ان نمانشی انو دستگاه ،از نوع لمسهی بهوده س بهالسه بهر
سرسد اطالبات مورد نیاز ،امکهان نمهانش س ذخیهره سهازی
اطالبات را دارا میبامد.
دستگاه بالسه بر نمهانش همزمهان اطالبهات دننهامومتر س
امکان نصب کارتهای ثا اطالبهات س نمهانش اطالبهات
موتور را نیز دارا میبامد.
با استفاده از اعظه جانای دستگاه ،امکان ثاه اطالبهات
در اعظه موجود میبامهد س انهو اطالبهات در کهامویوتر
قاب نمانش س آماده آنالیزهای بعدی میبامد.
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اطالعات بسته بندی و سفارش گذاری

مشخصات فنی
عنوان

واحد

مقدار

قار بیرسنی

اننچ

10

تجهیزات اصهلی س لهواز جهانای ارسهالی در ههر دسهتگاه
دننامومتر هیدرسلیکی ،به مرح ذن میبامد.

قار داخلی رستور

میلی متر

11

ردیف

شرح

تعداد

بیشینه گشتاسر
در rpm4000

نیوتو متر

155

1

دننامومتر  01اننچ

1

بیشینه قدرت

اسب بخار

130

2

اسرعیا جه هماهنگی نمودار بارگذاری س
موتور

5

دسر بر دقیقه

5500

3

داده بردار س کنترر کننده

1

اننچ

7

4

نمانشگر  0اننچ

1

 220سل 50
هرتز

5

بازسی اندازهگیری گشتاسر

1

2

6

ملنگ خرسجی آ بارگذاری

1

7

ملنگ سرسدی آ بارگذاری

1

8

کاب های ارتااطی

4

بیشینه سرب
قار صفحه نمانش
برق تغذنه
عرکانا داده برداری

سل
هرتز

اطالعات نصب
توجه مهم :بانهد دقه

گهردد در صهورت سجهود ذرات

خارجی زناد در سیار خنککاری دننامومتر ،بابث خهورده
مدن ساوح داخلی دننامومتر مده س بمر دننهامومتر کهم
میمود .سختی آ مورد استفاده باند کمتر از  01بامد.
انو دننامومتر را مهیتهوان بصهورت مسهتقیم رسی موتهور
نصب نمود .با استفاده از محهور جهانای نصهب مهده رسی
موتور ،دننامومتر بصورت مستقیم رسی خرسجهی عالنونه
موتور نصب میگردد .بانهد دقه گهردد محهور س عالنونه
موتههور هههم مرکههز بههوده تهها بابههث ارتعههاخ ناخواسههته در
دننامومتر نگردد.
قدرت جذ مده در دننامومتر بابهث اعهزانش دمهای آ
خنک کهاری مهیگهردد .بانهد بهرای جلهوگیری از ادنهده
جومش در مسیرهای خنک کاری ،دبی آ خنهک کهاری
به طرنقی تنظیم گردد تها دمهای آ خرسجهی ،بیشهتر از
01درجه سانتی گراد نگردد.
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