
Discover simplicity
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Investigação e desenvolvimento
SCS oferece uma ampla gama de instrumentos

e soluções para testes de alto torque
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Seu distribuidor local

Procurando a constante melhora do produto, a SCS Concept se reserva o direito de modificar os dados e as características técnicas acima descritas 

sem prévio aviso.
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Bancada de testes para Chave Hidráulica

Desenho transdutor Torque/ângulo

High TorqueHigh Torque
Desenho transdutor alto torque e 
Bancada de teste para chave hidráulica

Rádio de 
comunicação

Comunicação 
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“ “

SCS desenha transdutores de torque e de torque/ângulo 
para as industrias de válvulasde petróleo. “ “

Graças à bancada de testes SCS é possível 
medir o torque de saída das chaves hidráulicas

Bancada de testes para
chaves hidráulicas

A bancada para chaves hidráulicas 
permite instalar a bordo uma ampla gama 
de transdutores com a finalidade de testar 
o nível baixo e o alto torque. Além disso, 
é possível conectar transdutores externos 
wireless (Bluetooth), no caso que não seja 
possível executar o teste diretamente na 
bancada de testes.

O software Datapro permite armazenar 
curvas de torque/tempo e torque/ângulo 
de cada resultado.

Transdutores de 
Torque e Torque/ângulo

Na seguinte figura visualizamos um 
transdutor SCS que se utiliza para 
determinar o torque mínimo para abrir e 
fechar a válvula.

Datatouch3 está conectado ao transdutor 
e mostra o torque máximo e a rotação de 
haste (ângulo)

Nota: SCS projeta transdutores para 
aplicações submarinas, por favor entrar 
em contato com o nosso fornecedor local 
para mais informação.

Curvas Torque/ tempo
e torque/ ângulo

Datatouch3 permite analisar as curvas 
torque/tempo e torque/ângulo nas fases 
de abertura e fechamento das válvulas. 
Graças ao software SCS F3 Lab Explorer é 
possível enviar as curvas e os resultados a 
um PC.

DataTouch3 Transductor Bluetooh


