
Kuvvet Ölçüm Cihazı PCE-PST 1

Taşınır malzemelerin yapışma gücünün ölçümlerinde soyma için test cihazları / Taşınabilir dayanıklı şekil/ 500 N a kadar/ Yüksek
hassasiyet/ Bilgisayardan yararlanma opsiyonu 

PCE-PST 1 soyma için Kuvvet ölçüm cihazıF ile taşınır malzemenin kenarının yapışma gücü test edilebilir. Böylece soymalar için Kuvvet ölçüm
cihazı ile işçiliğe ilişkin ifadeler buluşulabilir. Besleme hızı, hareket etme yolu, gerilim gücü ve soyma açısı sabit tanımlanır. Kılavuz yüzeyindeki
bilyalı makaralar sürtünme katsayısını azaltır. Aynı şekilde her defasında yeniden üretim ve farklı sonuçları garanti eder ölçüm hatalarını
minimum azaltmada faktör insan'dır. 

Kuvvet ölçüm cihazı PCE- PST 1, 500 N a kadar test edilebilir. Bir Hareket noktasında 100 mm den ve besleme hızı 0,3 m/dk dan bir kenarın testi
deneyimli kadrosunda 1 dakikadan daha az uygulanabilir. Test kenarı gerginliğini kaybettikten sonra otomatik modda ölçüm olur böylece güç
çözünürlüğü 20 N a ulaşır. Çekim için Kuvvet ölçüm cihazı göstergesinde diğer minimum ve maksimumun değerlerin altında olan statik
gösterge ölçüm süreci yansır böylece çekim gücünün ortalama değeri gösterilir. Gerekirse ölçüm değerlendirmesi de, farklı statik değerlerin
yanında kuvvet zaman diagramının göstergesi etkinleştirilmiş olan yazılımdan takip edilebilir.

 Yapışma gücü için 500 N a kadar 
 Yüksek hassasiyet 
 Parametre testlerinin tanımlanması 

- Taşınabilir gerçekleştirme 

- Otomatik ve manuel ölçüm modu 

- Yazılım değerlendirmesi opsiyonu



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı 0 ... 500 N

Ölçülebilir Kenar Kalınlığı 0,4 ... 3,5 mm

Ölçülebilir Plaka Kalınlığı 10 ... 64 mm

Besleme Hızı 0,3 m/dk

Hareket Yolu 100 mm

Hassasiyet ± 0,1 % ölçüm aralığından

Çözünürlük 0,1 N (10 g)

Maksimum Fazla Yük ± 20 %

Gösterim Grafik-gösterge 61 x 34 mm mit arka ışıklandırma

Kullanım Modu manuel/otomatik

Arayüz USB

Güç Kaynağı ~230 V / 12V; 1,2 A

Çevre Koşulları -10 ... +40 °C

Boyut(u x g x y ) 490 mm x 210 mm x 150 mm

Ağırlık 9 kg

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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