
Прилагане на въртящ момент
1. Този ключ за регулиране на въртящия момент с 

микрометър е проектиран да осигурява удължен 
импулсен сигнал за движение и звуков сигнал при 
постигане на настройката на въртящия момент. НЕ 
продължавайте да прилагате въртящ момент, след 
като сигналът се появи или превиши въртящия 
момент защото може да възникне евентуална 
повреда на крепежния елемен.

ВНИМАНИЕ -
Сигналът ще бъде по-мек при по-ниски 
настройки на въртящия момент, така че трябва 
да се внимава да се гарантира, че сигналът се 
отчита.

2. За да приложите въртящ момент, прикрепете здраво 
торцевия ключ към квадратното задвижване на 
динамометричния ключ и го поставете върху 
крепежния елемент, така че да не се накланя. Хванете 
ръкохватката и приложете плавно постоянно 
нарастваща сила, която е концентрирана в центъра на 
захвата в посока на усукване. Уверете се, че 
приложената сила е перпендикулярна (90 градуса)
спрямо тялото на гаечния ключ и перпендикулярно 
на квадратното задвижване, гнездото и 

централната линия на крепежния елемент. СПРЕТЕ 
ДА ПРИЛАГАТЕ СИЛА НЕЗАБАВНО при отчитане на 
сигнала.

3. Завъртете закопчалката с гладка и равномерна сила, 
приложена към дръжката на динамометричния 
ключ. С увеличаване на съпротивлението при 
завъртане се дърпа по-бавно. За да се гарантира 
точност, закопчалката трябва да е в движение, 
когато се извършва измерването на въртящия 
момент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –
Всички промени в горната процедура ще доведе до 
прилагане на промяна на въртящия момент.
Универсалните фуги или универсалните гнезда не 
трябва да се използват поради сложността на 
определяне на свързаната грешка. Закопчалките и 
инструментите могат внезапно да се провалят по 
много причини. Осигурете правилна основа и баланс, 
преди да приложите въртящ момент, за да 
предотвратите падане. в случай на неуспех.

ДИНАМОМЕТРИЧНИ КЛЮЧОВЕ С ГЪВКАВИ 
ГЛАВИ
Ако е необходим ъглов достъп, трябва да се използва 
динамометричен ключ с гъвкава глава и да се определи 
свързаната грешка, както е описано по-долу.
За да се изчисли въртящият момент, прилаган от 
динамометричен ключ с гъвкава глава:

Приложен въртящ момент
= Косинус (ъгъл на огъване) x Настройка на гаечен ключ
Настройка на гаечен ключ
= (Изисква се въртящ момент) / косинус (ъгъл на 
огъване)

УДЪЛЖИТЕЛИ НА КЛЮЧОВЕ

Когато е необходимо да се използва удължител, който 
променя ефективната дължина на лоста на прилагания 
въртящ момент на динамометричния ключ, ще се 
промени. Изчислете корекции, както следва:

TW = Въртящ момент, настроен на ключа
TE = Въртящ момент, прилаган от удължението на 
крепежния елемент

TW = (TE x L) / (L + E) TE = 
(TW x (L + E)) / L

ЗАБЕЛЕЖКА: Удължителите на гнездото, които са 
аксиално в една линия с квадратното устройство, не 
причиняват грешка и не се нуждаят от настройка.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА КЛЮЧА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОБАВЯНЕ НА ФУНКЦИЯ ЗА БЪРЗО ОСВОБОЖДАВАНЕ; 
ПО-ЛЕСНО ЗА ПРОМЯНА НА НАПРАВЛЕНИЕТО НА 
ШИФТЕРА;
УДОБНО ЗА ПРОМЯНА НА ЧАСТИ, ПО-НИСКИ 
РЕМОНТНИ РАЗХОДИ; ПО-ГОЛЯМА КОНТАКТНА 
ПОВЪРХНОСТ.
МЕЖДУ ШИФТЕР И КЛЮЧА, УСИЛЕТЕ ПРЕДАВАНЕТО 
НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ.

УПЛЪТНЕНИЯ ОТВОР НА ТРЪБАТА ПРЕДПАЗВА КЛЮЧА 
ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ И ОТЛОМКИ.

СПЛЕСКАНИЯТ ДИЗАЙН НА ТРЪБАТА ОСИГУРЯВА ПО-
ГЛЯМА СИЛА В ПОСОКАТА НА НАТОВАРВАНЕ ОТ 
ТИПИЧНИТЕ КРЪГЛИ ТРЪБИ И ПО-НИСЪК ПРОФИЛ ЗА 
ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО ТЕСНИ МЕСТА.

ВЪТРЕШНИЯТ ДИЗАЙН ОСИГУРЯВА ДО 80% 
ПОВЕЧЕ СВОБОДЕН ХОД, ЗА ДА ПОМОГНЕ ДА СЕ 
ОПРЕДЕЛИ, ЧЕ Е ДОСТИГНАТ ПРАВИЛНИЯ ВЪРТЯЩ 
МОМЕНТ В СРЕДА С ВИСОКИ НИВА НА ШУМ И ДА 
СЕ НАМАЛИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ВЪРТЯЩ 
МОМЕНТ.

ГОЛЯМА ВЪРТЯЩА КОНТАКТНА ПОВЪРХНОСТ НА 
CAM ДИЗАЙНА ОСИГУРЯВА ДЪЛЪГ 
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА КАЛИБРИРАНЕТО.

СКАЛИТЕ ЗА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ С ВИСОК КОНТРАСТ 
ПОЗВОЛЯВАТ ЛЕСНО ОТЧИТАНЕ И НАМАЛЯВАТ 
ГРЕШКИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ГРЕШНО ПРОЧЕТЕНИТЕ 
НАСТРОЙКИ.

ЧЕТИРИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕТА ПРЕДОСТАВЯТ 
УСТОЙЧИВА ЗАКЛЮЧВАЩА ФУНКЦИЯ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ПРОМЕНИ НА 
НАСТРОЙКАТА.

УДОБЕН ФИНО НАРЯЗАН ШАБЛОН ОСИГУРЯВА УДОБНО 
ЗАХВАЩАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА.

ОТГОВАРЯ НА:
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO 6789
АМЕРИКАНСКИ НАЦИОНАЛЕН 

СТАНДАРТ ASME B107.14

СЪВЕТИ ЗА РАБОТА
Правилното използване на този професионален 
динамометричен ключ ще ви осигури пълно 
удовлетворение от неговите характеристики и 
надеждност.
Следват някои полезни съвети:

1. Точността се осигурява чрез правилно 
захващане на гаечния ключ. Хванете ЗАХВАТА, 
а не ВАЛА и натоварвайте плавно. 
Издърпването на гаечния ключ позволява 
повече контрол и по този начин по-добра 
точност от натискането.

2. Всеки динамометричен ключ се смазва преди 
да напусне фабриката. Ако не е бил използван 
продължително време, трябва да се задейства 
няколко пъти, за да се разпредели отново 
смазката в работния механизъм.

3. Никога не поставяйте удължител “CHEATER 
BAR” над дръжката в опит да получите по-
голям лост върху крепежния елемент.

4. Никога не настройвайте за по-високи или по-
ниски стойности на въртящия момент от 
посочените на вашия ключ.

5. За по-голяма точност, отстранете всички 
неравности, почистете и леко смажете всички 
повърхности на резбите на монтираните 
крепежни елементи, преди да приложите 
въртящ момент.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - никога не използвайте 
динамометричния ключ, за да приложите 
повече въртящ момент от номиналния му 
капацитет.

7. Не е необходимо този ключ да се връща към 
най-ниската настройка след употреба, освен 
ако не трябва да се съхранява за 
продължителен период от време.

8. БЕЗ ДА Е НЕУДОБНО ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА 
ВИСОКИ ВЪРТЯЩИ МОМЕНТИ.

9. Не използвайте гаечния ключ за разхлабване 
на крепежни елементи. Той е проектиран да 
бъде само прецизно устройство за 
измерване на въртящия момент.

РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКАТА ЗА ВЪРТЯЩ 
МОМЕНТ

ВНИМАНИЕ – Не се опитвайте да завъртите 
ръкохватката с фиксиращата яка в заключено 
положение.

1. За отключване издърпайте 
фиксиращата яка към секцията за 
ръкохватка и задръжте в 
положение, докато завъртате 
дръжката.

2.В този пример ще променим 
настройката на въртящия 
момент от 20 на 55.

3.Завъртете дръжката надясно, 
докато нулата се изравнява с 
централната линия на скалата, 
а краят на дръжката се 
изравнява с настройката на 
въртящия момент 50.

4. Продължете да завъртате 
захвата надясно, докато 5 се 
изравнява с централната линия 
на скалата.

5. Освободете заключващата яка 
и завъртете дръжката леко 
наляво или надясно, докато 
заключващата яка извие напред 
в заключващо положение, за да 
се гарантира точното 

подравняване.
СЕРТИФИКАЦИЯ 

Този динамометричен ключ е 
калибриран преди изпращането от 
завода в граници на допустимо 
отклонение от +/- 4% по часовниковата 
стрелка (дясно) точност в целия работен 
диапазон. 
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