
Vicat systém měření

kužel

Časově úsporné   Precizní   Uživatelsky 

jehla

Grafické znázornění každého vzorku

Nastavitelný alarm v případě, že překročí nebo klesne pod tolerance

Plně automatické čištění kužele nebo jehly

Automatická detekce chyb v důkazu hmoty

Získávání externích dat pro archivaci

Export dat do všech hlavních databází

DETTKI

S
polečností je úspěšná společnost Dettki a má více než 20 
let zkušeností v oblasti technologií Vicat měření.

Zákazník má vysokou prioritu:

    24h podpora servisních techniků
     Zohlednění individuální požadavků zákazníka

Neustálý vývoj
     Variabilní smlouvy údržbu (volitelný)

Naše systémy jsou úspěšně používány v kontrole jakosti a 
výzkumu a vývoje. Přesvědčí svou trvalou spolehlivost a 
přesnost.

Jedinečnost je naše metoda měření rozšířit rozsah 
měření, takže máte mnohem větší vhled do chování 
nastavení.

Výrobky z různých podpůrných vazebných časů mohou být měřeny současně

Veletrhy mimo pracovní dobu, Čas problémy jsou vyřešeny, Nalezeno 
problémy s kvalitou in time

Přesné, okamžitě srovnatelné výsledky měření 
(měření Vicat např.:DIN1168 prEN 460-2, ASTM C191)

Přesné měření od dynamických měření intervalu a interpolací

Měření rozšíření rozsahu prostřednictvím plně automatizované měření s až 
třemi zatížení (např.100g & 300g & 1000g)

, EN13279-2, 

Nízké náklady na instalaci, protože neexistuje žádné připojení vody
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AVM-Temp 

Možnosti měření

  AVM-10² / AVM-15²
     Cone 100g & 1000g
     Cone / Needle 100g &   300g
     Needle 300g & 1000g
     Jednotlivě 100-300g & 300-3000g

Současné měření 15 vzorků

Obě zatížení (např. 100g & 1000g)

Produkty se kapalné a pevné konzistence

Stojící Desk

PC System & Software

Stojan systému délku:800 šířku:1050 
ponor a výšku:1750(2300)mm

AVM-15²-P

Tři zatížení
(např. 100g & 300g & 1000g)

AVM-15³-P

identické AVM-15² ale:

XTeplota koupele pro AVM-15

Teplota +5°C až +50°C

Kontinuální úroveň

Modulární montáž pro
jednoduché montáž a demontáž

AVM-Temp-6
Regulace teploty 6 vzorků / 5 
mimo

AVM-Temp-10
Regulace teploty 10 vzorků 

Simultane Messung von 10 Proben

Obě zatížení (např. 100g & 1000g)

Výrobky s pevnou konzistenci

PC-System & Software

Tabulka systém délku:780 šířku:850 ponor 
a výšku:750(1300)mm

AVM-10²

Nastavitelný až 95% relativní 
vlhkosti

Rychlé dosažení
Sada vlhkosti

Měření s 95% vlhkosti v 
X     AVM-10 (ASTM C 191) 

AVM-Hum-10 
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  AVM-15³
     Cone / Needle 100g & 300g & 1000g
     Jednotlivě 100g & 300-400g & 500-3000g


