
Cyfrowy, Niezawodny, Dokładny, Łatwy w użyciu

STI TOROMIERZ CYFROWY DO TORU I ROZJAZDÓW

Toromierz cyfrowy STI jest lekkim, niezawodnym i 
łatwym w eksploatacji urządzeniem gwarantuj-
ącym wyjątkowo wysoką dokładność pomiarów 
geometrii torów i rozjazdów. Prosta i odporna na 
warunki torowe konstrukcja toromierza zapewnia 
jego długą żywotność i niezawodność. Toromierz 
ma układ kompensacji wpływu temperatury.

Wyniki pomiaru są wyświetlane w postaci cyfro-
wej na dużych podświetlanych wyświetlaczach 
czytelnych nawet przy bezpośrednim oświetleniu 
słonecznym. Toromierz wyposażony jest w 
baterię słoneczną wydłużającą możliwość ciągłej 
pracy bez ładowania akumulatorów.

rejestrację wykonywanych pomiarów.
Przenoszenie danych pomiarowych na PC 
odbywa  się  przy pomocy  USB  Pendrive .

Wbudowana pamięć urządzenia pozwala na

Przykładowe wyniki pomiaru geometrii toru w postaci tekstowej

Opcjonalnie toromierz dostarczany jest z opro-
gramowaniem GeoTEC System na komputery PC 
umożliwiającym między innymi: pokazanie wyni-
ków w formie wykresów, porównywanie wyników, 
wydruk protokołów pomiarowych.
Wyniki pomiarów można również uzyskać w po-
staci tabelarycznej, z zaznaczonymi lokalizacjami, 
w których wykryto przekroczenie tolerancji 
szerokości toru, przechyłki, wichrowatości i gra-
dientu. Raporty z wynikami pomiarów można 
drukować, a także eksportować do formatów MS 
Word, MS Excel i PDF.
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Zrzut ekranu oprogramowania GeoTEC System 

Dopuszczalne warunki pracy :

o
Temperatura : -20 ÷ +45 C

Wilgotność:                       15 ÷ 85%, bez kondensacji

Pojemność pamięci:       8000 plików pomiarowych

Masa urządzenia:            2,6 kg

Bateria:                                 Wystarcza na 20 godzin
                                                  ciągłej pracy 

Dostępność:                     Toromierz jest dostępny dla

dowolnej wartości szerokości toru, np.: 914, 1000,

1067, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668, 1676 mm 

Parametry wyliczane:   Wichrowatość toru

Formaty raportów z wynikami pomiaru:
                                                  PDF, MS Word, MS Excel

Szybki pomiar (toromierz dostarczany jest z pełną listą zestawów punktów charakterystycznych 
wymaganych przez instrukcję Id-4)

Pamięć wyników pomiaru

Wyświetlacz czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym

Bateria wystarcza na 20 godzin ciągłej pracy

Przenoszenie danych pomiarowych na PC za pośrednictwem USB Pendrive

Opcjonalne oprogramowanie umożliwiające drukowanie protokołów pomiarowych, archiwizację 
oraz porównywanie wyników pomiarów

Funkcjonalność urządzenia:

5

Dane techniczne:

Krok pomiaru:                     Definiowany:  0,5 m.;
                                                    1,0 m.;    5,0 m; 10,0 m

Mierzone parametry:      Szerokość toru

Zakresy:

Przechyłka :  ±200 mm

Żłobki:   Prawe i lewe
                   26 ÷ 200 mm

Szerokość toru: ± 0,3 mm

Przechyłka:  ± 0,5 mm

Żłobki :    0,4 mm

Szerokość toru:
0 ÷ +55 mm względem
szerokości nominalnej 

 Przechyłka

Żłobki prawe i lewe

Dokładność:
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