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DataTouch3

Analisador de Dados
DataTouch³ realiza um controle de qualidade com eficiência, facilidade e rapidez. 
É a solução perfeita para testes de ferramentas mecânicas e medição de torque residual

  SQnet+

Display Touchscreen colorido

Leitor de Código  
de Barras Integrado

Comunicação USB  
com programas externos e banco de dados

Suporta transdutores
mV/V de terceiros

Cabo
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• Reconhecimento automático de transdutores SCS

• Conectividade com transdutores via wireless ou cabo

• Conectividade com FWE para teste de torque residual

• Análise de junta

• Estatísticas Cm-Cmk, Cp-Cpk

• Programação própria ou programa com software de 
   gerenciamento de qualidade SQnet+

• Espaço para bateria extra
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• Controle de qualidade de ferramentas de aperto na linha 
   de produção

• Controle de processo pelo teste de torque residual

• Reconhecimento parcial ou iniciação da operação via scanner 
   de código de barras

• Dois modos operacionais: Laboratório e Qualidade 

• Suporta muitos protocolos industriais 

DataTouch3

Analisador de Dados

Código Modelo

163 10 0002 DataTouch3 Analisador de dados para controle de qualidade 

Opcional

197 14 0001 Freedom3-BT Módulo Bluetooth

197 14 0008 Freedom3-BR Leitor de código de barras integrado

197 14 0025 Freedom3-EC1 Carregador de bateria externa

197 99 0008 Freedom3-USB Cabo USB

313 21 0042 Freedom3-BA Bateria

333 51 0003 Freedom3-CR Carregador de bateria direto
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Estratégias de Teste

Teste de Junta
• Análise de juntas (LAB)

• Pico de breakaway

• Ângulo de breakaway

• Breakaway inteligente

• Desaperto/aperto

• Torque de desaperto

• Torque mínimo
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Breakaway

Ângulo

Residual 
torque

Estratégia de aperto (LAB)
• Torque

• Torque com monitoramento de ângulo

• Ângulo com monitoramento de torque

• Aperto ao ponto de rendimento (yield point)

• Aperto ao ponto de rendimento (yield point) + ângulo
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Ângulo

Ferramenta elétrica e 
chave de torque

• Teste de Torque

• Teste de Torque/ângulo

• Teste de rebite
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Ângulo

LAB 
Laboratório

 Análise de junta

 Protótipo

 Estudo de material

 Pré-série

 Checagem e verificação de 
     performance de ferramentas 
     elétricas e chaves

 Análise de resultados

 Gráficos no display

 Análise de resultados e gráficos 
     via PC no software Explorer

SPC 
Controle de Qualidade

 Ferramentas elétricas e teste de 
     chaves na linha de produção
 Checagem de torque residual na 
     linha de produção
 Rota/job por software remoto 
     (SQnet+ or QS Torque)
 Programação wireless

 Rastreabilidade de dados

 Gerenciamento VIN
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