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Gates’ soniska remspänningsmätare STT-1
Praktisk, exakt och tidsbesparande

STT-1 detekterar ljudvågorna (naturliga frekvenser) från remmen
via en särskild sensor.  Detta är det mest exakta sättet att mäta
spänningen i en rem, och denna princip används av biltillverkare
världen över.  Mätaren behandlar de mottagna signalerna och
jämför dem med de värden som finns lagrade i minnet.
Med tanke på att spänningsvärdena beror på remmens vikt och
konstruktion, så har mätaren förprogrammerats med rätt värden
för Gates PowerGrip® kamremmar och Micro-V® remmar.  Detta
gör STT-1 mycket användarvänlig: till PowerGrip® remmar, allt du
behöver göra är att knappa in rätt remtyp och sedan se efter om
installation är bra; på Micro-V® remmarna är det viktigt att ange
spannlängden.  Du behöver inte gå och slå i verkstadshandböcker
eller andra anvisningar.  Gates soniska remspänningsmätare visar
direkt om en rem håller korrekt spänning, eller om spänningen är
för hög eller låg.  Spänningen mäts rätt om och om igen – denna
mätare visar aldrig fel.
Tack vare sitt kompakta format kan STT-1 användas för mätning
av remspänningen även i mycket trånga utrymmen.  För att spara
på batteriet stängs mätaren automatiskt av efter tre minuter om
den inte används.
Gates soniska remspänningsmätare levereras tillsammans med en
bruksanvisning och en användarvänlig installationsguide på
Svenska i CD format.

1. Ljudvågor: det rätta sättet att mäta
spänning på

Nu kan du använda den även på Micro-V® remmar!

Montering av en rem är ett tekniskt arbete som kräver exakta metoder, rätt verktyg och
noggrann inställning.  Rätt remspänning är av största vikt för att få optimala prestanda och
högsta pålitlighet från en rem.  Erfarna mekaniker säger sig ofta kunna spänna en rem korrekt
med hjälp av avkänning med fingrarna, men ser man på resultatet varierar remspänningen
mellan olika mekaniker.  Därför rekommenderar Gates användning av denna soniska
remspänningsmätare STT-1.  Den gör remspänningen till ett enkelt moment och ger mycket
noggrann indikering av spänningen.  Dessutom är mätaren lätt och mycket enkel att använda.
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Din återförsäljare:

Använd Gates soniska remspänningsmätare STT-1 för en garanterat säker
spänning på remmar.

2. Specifikationer

3.3.3.3.3. Fördelar

• Användbar på Gates PowerGrip® och Micro-V® remmar
• Alla spänningsvärden och remkaraktärer finns inprogrammerade i mätaren
• Remfrekvensanalys
• CD-ROM med installationsanvisningar medföljer
• Sensor och flexibel anslutningskabel
• Automatisk avstängning efter 3 minuter om mätning inte görs
• Automatisk testfunktion
• Indikering för låg batterispänning
• Drivs med ett standard 9 V-batteri (medföljer)

5.5.5.5.5. Förpackning

Mätaren levereras i en låda tillsammans med CD-ROM-skivan med installationsanvisningar

• Slå på strömmen i mätaren.
• PowerGrip® kamremmar: knappa in remmen artikel nummer.

Micro-V® remmar: knappa in 8 följt av spannlängden.
• Bekräfta med enter.
• Knäpp på remmen så att den vibrerar.  Kontrollera om

spänningen är rätt eller för hög/låg.
• Om nödvändigt justera om spänningen och gör en

ny mätning.

4.4.4.4.4. Användning

• Komplett installationssats: installationsanvisningar för remmar, remspänningsmätare,
och rätt remspänningsvärden inprogrammerade i mätaren

• Databasen täcker de flesta populära bilmärkena i Europa
• Enkel att använda
• Du kan alltid vara helt säker på att remspänningen är rätt justerad
• Tidsbesparande
• Behöver inte kalibreras

NYHET!


