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A termelékenység új korszaka

Az Ingersoll Rand termékek egyedülálló minőségi és megbízhatósági 
hagyományait folytatva a QX sorozatba tartozó innovatív, vezeték nélküli 
precíziós csavarmeghúzó gép a szerszámgép teljesítőképességek egy új 
szintjét képviseli. Fejlett képességeit úgy alakították ki, hogy most is és a 
jövőben is ma megzethető áron elégítse ki az ön igényeit. Egy pillantás alatt 
fog a szerelősor legértékesebb szerszámává válni.

NEM CSUPÁN NYOMATÉKOT...MINDENT SZABÁLYOZ

SZABÁLYOZÁS

KÉNYELEM

KOMMUNIKÁCIÓ

•  A multi-funkciós kijelző modul és a jelszóval védett billentyűzet gyors beállítást és vizuális visszajelzést tesz lehetővé -
  KÖZVETLENÜL A SZERSZÁMON 

•  Felhasználó által programozható nyolcféle nyomaték/szög/fordulatszám teszi lehetővé, hogy ugyanazzal az eszközzel akár
  nyolcféle munkát végezzenek, csökkentve a költségeket és a munkatér túlzsúfoltságát 

•  Zárt hurkú érzékelő vezérlés biztosítja a gyors összeszerelést, a precíz nyomatékot, és a pontos, megismételhető eredményt 

•  A kompakt, vezeték nélküli szerszám szabadságot biztosít a munkában, korlátok nélkül

•  A kis súly, a csekély reakcióerő, az ergonómiailag kiegyensúlyozott kivitel maximális használati kényelmet biztosít

•  Biztonságos, tiszta működés – nincs vezeték, nincs légtömlő, vagy kefepor

•  I/O egységgel ellátott vezeték nélküli kommunikáció folyamatirányítási lehetőséget biztosít,
  valamint a Folyamat kommunikációs modul (PCM) segítségével legfeljebb 10 egységre
  konguráció átkapcsolást és valós idejű adat archiválást
 
•  Egész üzemre kierjedő hálózaton keresztül menedzseli mind a folyamatirányítási inputokat,
  mind pedig az adatokat és azok archiválását Ethernet, Fieldbus, vagy I/O használatával 



Ihletett technológia

Tervezőcsapatunk az Ingersoll Randnál egy új vízióval állt elő …hozzuk 
létre a fejlett, high-tech vezeték nélküli meghúzó szerszámok egy új 
osztályát zárthurkú, multi-kongurációs vezérléssel és nagy precizitással - 
megzethető áron.

Az ötletes tervezés építőkockái
Felhasználóbarát kijelző modul Szabadalmaztatott érzékelő Nagyteljesítményű jelfeldolgozó

Fejlett tápegység panel Intelligens rádió panel opció Tartós, kefementes DC motor

• Kijelzi az eredményeket és fogadja  
  a programozó inputokat 

• Akár nyolc, felhasználó által 
  programozott meghúzó konguráció

• Ciklus adatok tárolása max. 1200 
   leállításig

• A nyomaték pontos érzékelése a
  meghúzó ciklus vezérléséhez  
• Alapvető folyamatvezérlés

• Fejlett stratégiák, mint például 

ébredő  nyomaték és szög vezérlés 

nyomatékgyeléssel 

• Pontosan vezérelt motor a precíz 
  meghúzáshoz  
• Nyomaték, szög és motoráram gyelés

• Az adatokat közvetlen küldheti WI-

FI-n vagy USB kábelen a PC-re.

• Nincs szükség drága küldő 

kontrollerre

• Vezérli a szerszámot meghajtó DC 
  motort a felhasználó által 
  programozott nyomaték, szög és 
  fordulatszám prol felhasználásával

• Elvégzi a lítium-ion akkumulátor 
  áramának modulálását a 
  teljesítmény-optimalizáláshoz

• Vezeték nélkül továbbítja a futás vége 
  adatot a folyamat kommunikációs modul 
  (PCM) számára

• A PCM az adatokat az adatbázis számára, 
  vagy a szerelősor vezérlőrendszere 
  számára adja át Ethernet, Fieldbus vagy I/O 
  egységen keresztül 

• Fogadja a szerszám beállítási és 
  kongurációs adatait

• Meghajtja a QX sorozatú precíziós 
  hajtásláncot 

• Nincsenek kefék, amik elkophatnak, 
  vagy szén maradványokat 
  eredményeznének 

• A magas hatásfokú ritkaföld-mágnes 
  motort több mint egy millió ciklusra 
  tervezték



Hasznosítsa az
értéket

Szabadalmaztatott érzékelő vezérlés,
megismételhető eredményt biztosít

USB port a kényelmes,
programozáshoz és adatátadáshoz

Erős, ütésálló
védőüveg
a sérülések ellenPrecíziós bolygóhajtómű

a nagyobb megbízhatóság érdekében

Többféle hajtás lehetősége
1/4” gyorscserélő, 1/4” szögletes
hajtás, vagy 3/8” szögletes hajtás

Szuper fényes LED világítás
programozható ki- és
bekapcsolási időkkel

Érintkezésmentes ravasz
és fordított kapcsoló a
maximum tartóssághoz
(szabadalmi bejegyzés alatt)

Ergonomikus kivitel  
kényelmes, könnyű és
kiegyensúlyozott

Fedezze fel a jellemzők
részleteit és a QX sorozat
előnyeit: ingersollrandproducts.com/QX

Opcionális vezeték nélküli
kommunikáció folyamat
vezérléshez I/O segítségével
és adatgyűjtéshez

Tartós, kefementes
DC motor
több, mint egy millió
ciklusra tesztelve

Megvilágított kijelző
gyors beállítást és
kiváló vizuális
visszajelzést biztosít

Két 20V-os akkumulátor opció,
maximális működési időt és
hordozhatóságot biztosít



Egész üzemre kiterjedő
termelékenység...
csatlakoztasson

Az Ingersoll Rand nem egyszerűen úttörő technikát kínál. A 
technika feletti teljes irányítást kínálja…irányítást, ami a 
termelékenységet a legmagasabb szintre emeli.

Valósidejű ellenőrzés

Adat archiválás

Folyamatirányítás



AKKUMULÁTOROK

Fejlett lítium-ion technológia

        sorozat 20V
akkumulátor töltő
BC1120

        sorozat 20V, 3,0Ahr
Lítium-ion akkumulátor egység
BL2010

        sorozat 20V, 1,5Ahr
Lítium-ion akkumulátor egység
BL2005

* Akkumulátor nélküli súly, akkumulátor külön kerül értékesítésre

Kommunikáció

Vezeték nélkül

Vezeték nélkül

Vezeték nélkül

Vezeték nélkül

Vezeték nélkül

Vezeték nélkül

Vezeték nélkül

Vezeték nélkül

Vezeték nélkül

USB kábellel

USB kábellel

USB kábellel

USB kábellel

USB kábellel

USB kábellel

USB kábellel

USB kábellel

USB kábellel

QX sorozatú vezeték nélküli csavarmeghúzó

Sokoldalúságra kongurálva

Azzal, hogy a QX sorozatot pontosan a szerelősor igényéhez
tudja igazítani, maximális termelékenységet érhet el.



Mindegyik folyamat kommunikációs modul vezeték nélküli adatátvitelt biztosít
maximum 10 eszköz számára, vagy lehetővé teszi az eszköz integrálását az
üzem folyamatirányítási rendszerébe.

QX sorozatú Vezérlő (folyamat kommunikációs modul) (PCM)

Tápkábel

Eszköz csatlakozás

Szoftver

Tápegység

Kommunikáció

Fieldbus opciók

Protokollok

Nyomtató / eszközök

I/O

I/O tápegység

Kijelzők

Üzemi környezeti
feltételek

Ház

A rendszer tömege

Befoglaló méretek

Vezeték nélküli eszköz csatlakozók

BC10-CORD-US

ICB csatlakozó szoftver

120V AC bemenet, 5V DC kimenet

Ethernet az ICS-nez

Ethernet/IP, DeviceNet, Interbus-S
„Probus, Modbus-TCP”

Open Protokol, Ethernet EOR, soros EOR

Soros RS232, vonalkód, cimke nyomtatás

8 bemenet/8 kimenet, betanítás
ICS szoftveren keresztül, 24V DC-
ről működik

120V AC bemenet, 24V DC kimenet

Bekapcsolva, Rendszer kész, Vezeték
nélküli aktivitás, Ethernet aktivitás

0-50°C, 20/90% páratartalom,
nem kondenzálódó

IP 52 függőleges álló helyzetben szerelve

3,0 lb (1,4 kg)

11,5 in x 4,1 in x 8,3 in
291 mm x 103 mm x 210 mm

Vezérlő 
 IC-PCM-2-US

Burkolat

VP1-Boot
Bit kiválasztó 

 IC-BIT-8
Dugókulcs kiválasztó 

IC-Socket-8
Kommunikációs csomag

84737-Comm-Kit

Függesztő pofa

VP1-365

Dugókulcs készlet

SK3H8
Rugós kiegyensúlyozó

BMDS-2

Nyomaték tesztelő

EXTT-30

Választó tálca kábelek
IC-19 PIN-5 M

IC-19 PIN-10 M

Segéd markolat

VP1-A48

TARTOZÉKOK



Forgalmazó:

Az Ingersoll Rand (NYSE:IR) amikor biztonságos, kényelmes és hatékony környezetet törekszik megteremteni és 
fenntartani az életminőség javításán munkálkodik. Munkatársainkkal, és a termékcsaládba tartozó többi márkánkkal – mint 
például a Club Car®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® és Trane® - együttes erővel munkálkodunk a jobb 
minőségű és komfortosabb légtérért az otthonokban, épületekben; a szállításban és hogy védelmet kínáljunk az 
élelmiszerekhez és romlandó árucikkekhez; biztonságot az otthonokhoz és üzleti épületekhez; hogy elősegítsük az 
iparágak termelékenységét és hatékonyságát. Az Ingersoll Rand termék skálája tartalmaz többek között komplett sűrített 
levegő rendszereket, szerszámokat és anyagokat, valamint folyadékkezelő rendszereket. A sokrétű és innovatív termékek, 
szolgáltatások és megoldások elősegítik ügyfeleink energia hatékonyságát, termelékenységét és működését. Az Ingersoll 
Rand egy 14 milliárd dolláros globális üzleti vállalkozás, elkötelezett egy fenntartható fejlődésű és maradandó értéket 
előállító világ mellett. További információkért látogassa meg weboldalunkat: ingersollrand.com, vagy 
ingersollrandproducts.com. 

Elkötelezettek vagyunk a környezettudatos nyomtatási gyakorlat mellett. 
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