DETTKI

Vicat mätningssystem
tidssparande precisa användarvänligt

F

öretaget Dettki är en opretentiös och framgångsrikt
företag och har över 20 års erfarenhet inom området Vicat
mätteknik.

Kundservice är en hög prioritet:
24h stöd av servicetekniker
Genomförande av individuella kundbehov
Kontinuerlig utveckling
kontrakt variabla underhåll (tillval)
Våra system används över hela världen inom kvalitetskontroll
och forskning & utveckling
De imponerar med sitt fortsatta tillförlitlighet och precision.
Det unika är vårt mätmetod för förlängning mätområdets
så att du får mycket mer insikt i den stödjande bindande
beteende.

Produkter från olika stödjande bindande tider mätas samtidigt
Oberoende mätning av arbetstid, Temporala frågor löses, Kvalitetsbrister
upptäcks i rätt tid
Cone

Exakt, direkt jämförbara mätresultatet
(Vicat-mätning t ex:DIN1168, EN13279-2, prEN 460-2, ASTM C191)
Exakta mätningar av dynamiska mätintervall och interpolation
Mätområdet förlängning genom helautomatisk mätning av upp till tre avgifter
(t ex:100g & 300g & 1000g)

Needle

Låga installationskostnader eftersom det inte finns någon vattenanslutning

Justerbar larm om de överstiger eller understiger toleransen
Helautomatisk rengöring av kon och nål
Automatisk felsökning i provmassan
Förvärv av externa data för arkivering
Export av data till alla större databaser
Grafisk representation av varje prov
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DETTKI

Vicat mätningssystem
Systems Options

AVM-Temp

AVM-15²-P
Samtidig mätning av 15 prover

Temperatur badet under AVM-15X

två laster (t ex:100g & 1000g)
Produkter med flytande och fast konsistens
stående skrivbord
PC System & programvara
ståsystemet bredd:800 djup:1050
höjd:1750(2300)mm

Temperatur på +5°C till +50°C
Kontinuerlig nivå
Modulär anordning för
enkel installation och
borttagning

AVM-15³-P
identisk AVM-15² dock:
Tre laster
(t ex:100g & 300g & 1000g)

AVM-Temp-6
Temperaturreglerade 6 prover /
5 utanför
AVM-Temp-10
Temperaturreglerade 10 prover

AVM-10²

AVM-Hum-10

Samtidig mätning av 10 prover
Två laster (t ex100g & 1000g)

Mät med 95% luftfuktighet
AVM-10X (ASTM C 191)

Produkter med fast konsistens
PC System & programvara
Tabell systemet bredd:780 djup:850
höjd:750(1300)mm

Justerbar upp till +95% RH
Snabb uppnå
uppsättning fuktighet

Mätning Options
AVM-10² / AVM-15²
Cone
Cone / Needle
Needle
Individuellt

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

AVM-15³
Cone / Needle
Individuellt

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