
Yenilikçi QX Serisi, tork kontrollu montaj aletlerinin en iyisi ve 
en ekonomik olanıdır.
Yeni serinin ilki olan bu aletler, transducer’lı tork ve açı ölçümü ile montajın tüm 
aşamalarında gerçek bir kontrol sağlar. Farklı değerler için programlama ve kullanım 
esnekliğine sahip bu seri ile sıkma verileri kablosuz olarak bir sisteme entegre edilebilir 
veya bağımsız olarak kullanılabilir. 

Kablosuz Hassas  
Tornavidalar

Yeni

Verimlilik avucunuzun içinde
    Tüm sıkma aşamalarında transducer’lı tork  
ve açı kontrolu ile mükemmel hassasiyet ve 
izlenebilirlik sağlanır.

   Ön sıkma torku, tork ve/veya açı dahil olmak 
üzere sınıfının en gelişmiş sıkma stratejileri 
ve esnek proses kontrolü özelliklerine sahiptir.

   8 farklı tork/açı/hız programı sayesinde, 
bugüne kadar birçok aletle yapabilen işlemler 
tek bir aletle yapılabilir duruma gelmiştir.

   Alet, entegre tuş takımı, USB çıkışı veya 
ICS yazılımı kullanılarak programlanabilir.

   Çok fonksiyonlu LCD ekran ve tuş takımı 
çabuk kurulum ve görsel geribildirim 
sağlamaktadır.

   Entegre motor sürücüsü sayesinde harici 
kontrol ünitesi ihtiyaç ve maliyeti ortadan 
kalkmıştır.

   Gerçek zamanlı proses  
kontrolu kablosuz veri  
aktarımı ve arşivleme  
ile sağlanır.
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Kablosuz Hassas  
Tornavidalar 

Tamamen ayarlanabilir tork ve açı özelliğine 
sahip 3 farklı konfigürasyonu ile haberleşme 
modüllü veya modülsüz 18 farklı model:
• 0,8 – 4 Nm / 150 - 1500 1dk
• 1,6 – 8 Nm / 115 - 1150 1dk
• 2,4 – 12 Nm / 75 - 750 1dk
3 farklı lokma ve uc ölçüsü  
seçeneği:  
• 1/4” Hex uc  
• 1/4" kare uc 
• 3/8" kare uc

Entegre motor sürücüsü sayesinde 
harici kontrol ünitesi ihtiyaç ve 
maliyeti ortadan kalkmıştır.

Karanlık alanlarda rahat çalışma  
için çok parlak LED ışık.

Hafif, düşük reaksiyonlu oluşu ve 
ergonomik tasarımı rahat kullanım sağlar.

Tüm sıkma aşamalarında transducer’lı tork ve açı kontrolu 
ile mükemmel hassasiyet ve izlenebilirlik sağlanır.
•  8 farklı programı sayesinde, bugüne kadar birden fazla 

aletle yapabilen işlemler tek bir aletle yapılabilir duruma 
gelmiştir.

• Tüm aşamalarda kontrol
• Anlık tork izlenebilirliği
• Veri depolama özelliği
•  Ön sıkma torku  

algoritması
• Hız kontrolü
• Kademeli başlangıç
• Grup saydırma
• İş saydırma
•  Boşta ve final sıkma sırasında  

devir sayısı

Kablosuz haberleşebilen QXX 
modelleri özellikleri:
•  I/O haberleşme ile proses 

kontrolu
•  Gerçek zamanlı veri aktarımı 

ve arşivleme 
•  Sıkma programı seçebilme
•  Koruyucu bakım alarmı

Alet üzerinde bulunan LCD 
ekran ve tuş takımı ile  

kolay programlama,  
görsel geribildirim.
Sıkma programını 

değiştirebilme, tork ve 
açı bilgisini görebilme ve 

koruyucu bakım alarmı.

Üretim montaj uygulamaları için tasarlanmış  
yüksek dayanıklılığa sahip DC fırçasız motor.

Entegre motor sürücüsü sayesinde harici kontrol 
ünitesi ihtiyaç ve maliyeti ortadan kalkmıştır.

USB bağalantısı ile 
programlama ve veri aktarımı

1    Renkli Led ışıklı ve sesli uyarı

2    Tork ve Açı ekranı

3    Grup saydırma

4    Esc tuşu

5    Kabul Tuşu

6    Hata kodu gösterge ışığı (mavi)

7    Yön Tuşları

Sarı = Alt Sınır
Yeşil = Tamam

Kırmızı = Üst Sınır

1

2

3

4 5

7
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QXX modelleri  
için IC-PCM  
haberleşme  
modülü

Kablosuz haberleşme özelliği olan 
(QXX modelleri) aletler, Proses Haberleşme 
Modülü (IC-PCM) ile haberleşebilmekte, 
bu sayede kablosuz olarak proses kontrolu, 
alet programlama ve sıkma sonuçlarının 
depolanması yapılabilmektedir.

10 adet kablosuz aletin ayarlanması ve 
gelişmiş sıkma stratejilerinin programlanması, 
proses haberleşme modülü (IC-PCM) 
ve ICS Connect yazılımı ile yapılabilmektedir. 
Sistem gerçek zamanlı sıkma sonuçlarının 
toplanarak veri tabanına aktarılmasını veya 
ethernet, fieldbus veya I/O bağlantısı ile 
montaj hattı kontrolunun yapılmasını sağlar.

IC-PCM haberleşme modülüne 
bağlanabilen barkod okuyucu, lokma 
veya uc seçici gibi ekipmanlar sayesinde, 
daha önce oluşturulan sıkma stratejisi 
programları doğru olarak seçilebilmektedir.
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Haberleşme ve Programlama Özellikleri

LCD ekran ve tuş takımı
Harici bir yazılım ve kontrol ünitesi olmaksızın, alet üz-
erinde bulunan entegre tuş takımı ve ekran ile standart 
sıkma stratejileri oluşturma, kolay programlama.

USB Bağlantısı
Gelişmiş sıkma stratejilerinin programlanması alet USB 
bağlantısı üzerinden Ingersoll-Rand ICS Connect 
yazılımı ve bilgisayar ile yapılabilir. En  fazla 8 farklı 
programlanabilir sıkma konfigurasyonu mevcuttur. 
Sıkma sonuçları alet üzerinde saklanır, (1200 adet sıkma 
sonucu) ICS Connect yazılımı ile bilgisayara aktarılabilir.

IC-PCM-2-EU
(CPN: 24119638)

Bilgisayardaki 
ICS CONNECT 
yazılımı.

Bilgisayardaki  
with ICS CONNECT 
yazılımı

Bilgi işlem 
ağına ethernet, 

fieldbus 
veya I/O ile 

bağlanabilme 

IC-PCM   
Proses Haberleşme 
Modülü

IC-PCM   
Proses Haberleşme 
Modülü

IC-BIT-8 uç seçici veya 
IC-SOCKET-4  
lokma seçici

Lokma ve uç seçici ile 
8 adet farklı program 
seçebilme

10 adet QXX modeline  
kadar bağlanabilme Æ
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Teknik Özellikler

BC1120-EU  
(CPN: 17028960) 
Universal şarj adaptörü

BL2005 
(CPN: 48386783) 
Pil Li-lon, 20 V, 1,5 Ah

BL2010 
(CPN: 48386791) 
Pil Li-lon, 20 V, 3,0 Ah

VP1-A48 
(CPN: 47107263) 
Çok yönlü tutma kolu

VP1-365 
(CPN: 48382147) 
Askı

VP1-BOOT  
(CPN: 48411292) 
Koruyucu kılıf

IC-BIT-8 (CPN: 45637113) 
Uc seçici, 8 konumlu
IC-19PIN-5M  
(CPN: 80202922)  
Uc seçici için kablo

IC-SOCKET-4 (CPN: 45473006) 
Lokma seçici, 4 konumlu
IC-10PIN-6M 
(CPN: 45473048) 
Lokma seçici için kablo

84737-COMM-KIT  
(CPN: 48414460) 
ICS haberleşme seti  
(USB kablosu ve yazılımı) 

BMDS-2 (CPN: 92842152) 
Balanser, 1-2.5 kg, 2 m.

EXTT-12 
(CPN: 45654068) 
Dijital tork ölçüm ve  
kalibrasyon cihazı

Aksesuarlar

20.3 mm
26 mm

20,3 mm

Parça  
Numarası  

sadece USB* 

Sipariş 
Numarası

Parça Numarası 
sadece USB + 

kablosuz*

Sipariş 
Numarası

Tork 
Aralığı 

Nm

Hız  
Aralığı 

1 dk

Lokma 
veya Uç 
ölçüsü

Ağırlığı      
(1) 
kg

Alet 
uzunluğu 

mm

Ses  
Basınc (2) 

dB(A)

Titreşim 
Seviyesi (3) 

m/s2

20 V Kablosuz Hassas Tornavidalar

QXC2PT04PQ4 47104039 QXX2PT04PQ4 47104062 0,8 - 4 150 - 1500 1/4” 0,91 215 < 70 < 2,5

QXC2PT04PS4 47104047 QXX2PT04PS4 47104070 0,8 - 4 150 - 1500 1/4” 0,91 208 < 70 < 2,5

QXC2PT04PS6 47104054 QXX2PT04PS6 47104088 0,8 - 4 150 - 1500 3/8” 0,91 212 < 70 < 2,5

QXC2PT08PQ4 47103973 QXX2PT08PQ4 47104005 1,6 - 8 115 - 1150 1/4” 0,91 215 < 70 < 2,5

QXC2PT08PS4 47103981 QXX2PT08PS4 47104013 1,6 - 8 115 - 1150 1/4” 0,91 208 < 70 < 2,5

QXC2PT08PS6 47103999 QXX2PT08PS6 47104021 1,6 - 8 115 - 1150 3/8” 0,91 212 < 70 < 2,5

QXC2PT12PQ4 47103916 QXX2PT12PQ4 47103940 2,4 - 12 75 - 750 1/4” 0,91 215 < 70 < 2,5

QXC2PT12PS4 47103924 QXX2PT12PS4 47103957 2,4 - 12 75 - 750 1/4” 0,91 208 < 70 < 2,5

QXC2PT12PS6 47103932 QXX2PT12PS6 47103965 2,4 - 12 75 - 750 3/8” 0,91 212 < 70 < 2,5

* Şarj Cihazı ve piller ayrıca satılmaktadır.

(1) Pil hariç Alet ağırlığı. Alet ağırlığı 1,5 Ah pil ile 1,36 kg., 3,0 Ah pil ile 1,64 kg.’dır.
(2) EN60745 standardına göre.
(3) EN60745 satandardına göre. Ölçüm belirsizliği 1,5 m/s2.


