
 Vicat meetsysteem

Kegel

Naald

Grafische weergave van elk monster

Instelbaar alarm als ze boven of daling onder van de tolerantie

Volledig automatische reiniging van kegel of naald

Automatische detectie van fouten in de steekproef

Verwerving van externe gegevens voor het archiveren

Uitvoer van gegevens naar alle gangbare databases

DETTKI tijdbesparing    precieze    gebruikersvriendelijk

H
et bedrijf Dettki is een sterk en succesvol bedrijf en heeft 
meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van Vicat 
meettechniek.

Klant heeft een hoge prioriteit:

    24h ondersteuning door servicemonteurs
     Vervulling van de individuele eisen van de klant

Continue ontwikkeling
     Variabele onderhoudscontract (facultatief)

Onze systemen zijn in de kwaliteitscontrole en onderzoek en 
ontwikkeling wereldwijd succes.
Ze imponeren met hun voortdurende betrouwbaarheid en 
precisie.

Het unieke is onze meetmethode hiervoor voor het 
verlengen van het meetbereik dus je krijgt veel meer 
inzicht in de ondersteunende bindingsgedrag.

Producten uit verschillende Erstarrzeiten gelijktijdig gemeten

Tijd-onafhankelijke metingen, Tijd problemen zijn gesloten, Identificeer 
kwaliteitsgebreken tijdig

Precieze, onmiddellijk vergelijkbare meetresultaten
(Vicat meting bijv.:DIN1168 prEN 460-2, ASTM C191)

Exacte metingen door dynamische meetintervallen en interpolatie

Het meetbereik verlenging door middel van volledig geautomatiseerde meting 
met maximaal drie ladingen (bijv. 100g & 300g & 1000g)

, EN13279-2, 

Lage installatiekosten omdat er geen wateraansluiting
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AVM-Temp 

Meetopties

  AVM-10² / AVM-15²
     Kegel 100g & 1000g
     Kegel / Naald 100g &   300g
     Naald 300g & 1000g
     Individueel 100-300g & 300-3000g

Gelijktijdige meting van 15 monsters

Twee ladingen (bijv. 100g & 1000g)

Producten met vloeibare en vaste consistentie

Staand desk

PC-System & Software

Stand-systeem B:800 D:1050 
H:1750(2300)mm

AVM-15²-P

Drie ladingen 
(bijv. 100g & 300g & 1000g)

AVM-15³-P

Identieke AVM-15² maar:

XTemperatuur bad voor AVM-15

Temperatuur van +5°C tot +50°C

Continu het niveau

Modulaire opbouw voor
eenvoudige installatie en 
verwijdering

AVM-Temp-6
Temperatuur-gecontroleerde 6 
monsters / 5 buiten

AVM-Temp-10
Temperatuur-gecontroleerde 10 
monsters 

Gelijktijdige meting van de 10 monsters

Twee ladingen (bijv. 100g & 1000g)

Producten met vaste consistentie

PC-System & Software

Tafelsysteem B:780 D:850 H:750(1300)mm

AVM-10²

Instelbaar tot 95% RV

Snelle realisatie van
set vochtigheid 

Meten met 95% vochtigheid in 
X     AVM-10 (ASTM C 191) 

AVM-Hum-10 
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  AVM-15³
     Kegel / Naald 100g & 300g & 1000g
     Individueel 100g & 300-400g & 500-3000g


