DETTKI

System pomiaru Vicata
Zaoszczędzić czas

Precyzyjny Łatwy w obsłudze

F

irma Dettki jest skromny i sukces firmy i ma ponad 20 lat
doświadczenia w dziedzinie techniki pomiarowej Vicata.

Serwis dla klienta ma wysoki priorytet:
24h wsparcie przez techników
Rozpatrzenie indywidualnych wymagań klienta
Ciągły rozwój
Umowy konserwacyjne o zmiennej (opcjonalnie)
Nasze systemy wynosi trudno sobie wyobrazić wiat, w kontroli
jakości oraz badań i rozwoju z dala. Stwarzają wrażenie
ciągłego niezawodności i precyzji.
Wyjątkowość jest nasza metoda pomiaru rozszerzyć
zakresie pomiarowym więc masz dużo więcej wgląd w
zachowania nastaw.

Produkty z różnych czasów ustawień mierzone równocześnie
Pracuje sam pomiar, Luki są zamknięte,
Ujawnione wady jakościowe na czas
Stożek

Precyzyjne, natychmiast porównywalne wyniki pomiarów
(Pomiar Vicat np.: DIN1168, EN13279-2, prEN 460-2, ASTM C191)
Dokładne pomiary dynamicznym odstępach pomiarowych i interpolacji
Rozszerzenie zakresu pomiaru przez całkowicie zautomatyzowane pomiaru z
maksymalnie trzech obciążeń (np.: 100g & 300g & 1000g)

Igła

Niskie koszty instalacji, ponieważ nie wymaga przyłącze wody

Regulowany alarm, jeśli przekracza lub spada poniżej tolerancji
W pełni automatyczne czyszczenie sondy
Automatyczne wykrywanie błędów do masy próbnym
Pozyskiwanie danych zewnętrznych do archiwizacji
Eksport danych do wszystkich głównych baz danych
Graficzne przedstawienie każdej próbki
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DETTKI

System pomiaru Vicata
Systemy Opcje

AVM-Temp

AVM-15²-P
Jednoczesny pomiar z 15 próbek

Kąpiele temperatury dla AVM-15X

Dwa ładunki (np.: 100g & 1000g)
Produkty o płynnej i stałej konsystencji
Stojąc biurko
PC i oprogramowanie systemowe
Systemu stoją szer:800 głęb:1050
wys:1750(2300)mm

Temperatury+5°C do +50°C
Bezstopniowy wysokość

AVM-15³-P
Identyczny AVM-15² jednakże:

Modułowy zestaw dla
łatwy montaż i demontaż
AVM-Temp-6
Próbka kontrolowana
temperatura 6 / 5 poza
AVM-Temp-10
Próbka kontrolowana
temperatura 10

Trzy ładunki
(np.: 100g & 300g & 1000g)

AVM-10²

AVM-Hum-10

Jednoczesny pomiar z 10 próbek
Dwa ładunki (np.: 100g & 1000g)

Zmierz się z 95% wilgotności w
AVM-10X (ASTM C 191)

Produkty o stałej konsystencji
PC i oprogramowanie systemowe
System stołowy szer.:780 głęb.:850
wys.:750(1300)mm

Regulowana do 95%
wilgotność względna
Szybkie osiągnięcie
Zestaw wilgotność

Opcje pomiarowe
AVM-10² / AVM-15²
Stożek
Stożek / Igła
Igła
Indywidualnie

100g & 1000g
100g & 300g
300g & 1000g
100-300g & 300-3000g

AVM-15³
Stożek / Igła
Indywidualnie

100g & 300g & 1000g
100g & 300-400g & 500-3000g
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