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Hajlítóvizsgáló készülék

2 Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Műszaki adatok Hajlásszögvizsgáló készülék

Feszültség/frekvencia 220/240 V; 50 Hz
Maximális erő 15 kN
Hidraulikus nyomás 50 bar
Digitális kijelző a hajlás mélysége vagy szöge
Vizsgálati sebesség 10, 20, 50 mm/perc
Próbadarab méretei max. 30 x 40 mm
Anyagok PE, PP, PVDF, PVC
Méretek Sz/M/M 580x270x870 mm

HAJLÍTÓVIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉK

A BWP02 hajlítóvizsgáló készülék

- alkalmas a DVS 2212 1 és 2 vizsgálati csoport szerinti hajlító-próbákhoz
-     a hajlítási út meghatározása a DVS 2203-5 szerint
-     k
-     a raulikus hajtás révén állandó és egyenletes

-     próbadarab vastagsága max. 30 mm (PVC)
-     alátámasztások távolsága 80, 90, 100, 120 és 160 mm

nságosan beállítható
- hajlítóbélyegekkel

a műanyag megmunkálók számára lehető
teszi, hogy a hegesztési varrat minőségét problémamentesen ellenőrizzék.

ezelőbarát és könnyű alkalmazás
kiváló minőségű hid

előtolás

, egyszerűen és
bizto
könnyen cserélhető átmérő 4, 8, 12,5, 16 és 25 mm

Rendelési szám: 5202200 (hajlítási szög, hajlítási út)
5202203 (hajlítási szög, hajlítási út, hajlító erő)

Tartozék:

Szállítódoboz
Rendelési szám: 5202201

Rendelési szám: 5202202
Kiértékelő program adatátviteli kábellel

Hajlító-húzó-nyomásvizsgáló készülék

-          Motorizált vizsgálórendszer
-
- Max. húzási hossz: 264 mm
-
- Dig. hosszmérés 0,01 mm pontossággal
-

Feszültség / Volt: 230 V / 50 Hz
Súly: 75 kg
Méretek (M/H/SZ) mm: 1065/500/256

Húzó- és nyomóerő max. 8 kN

Belső szélesség az oszlopok között: 310 mm

Dig. erőmérés +/- 20 N pontossággal

Műszaki

Software az erő-út-mérőrendszerhez

adatok:

Rendelési szám: 5202205

Rendelési szám: 5202206
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Vizsgálókészülék
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Műszaki adatok: Teston Teston Mini Digital

Méretek: H/SZ/M 860 x 430 x 170 mm 1120 x 80 x 186
Súly: 20 kg 10 kg
Feszültség (V): 100 – 250 90 - 264
Frekvencia (Hz): 50/60 50/60
Vizsgálósebesség (mm/perc): 10 – 150

(szabadon választható)

10 – 100 mm/min
(10 : 20 : 50 : 100 fixen megadva)

Húzási út (mm): 290 500

Rendelési szám:5113058

Teston

A Teston és a Teston Mini Digital olyan kicsi és kompakt vizsgálókészülékek

szakító-, nyíró- és húzó vizsgálatát.

,
amelyekkel mind terepen, mind műhelyben elvégezhetjük a műanyag szigetelő

szalagsávokon végzett varratok

-  vizsgálati görbe display-re és
nyomtatóra

-  adatok tárolása excel
formátumban

- hagyományos nyomtatóval is
használható

Memóriakártyával

Memóriakártyával és nyomtatóval

Rendelési szám: 5113062

Rendelési szám: 5113061

Teston Mini Digital
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Sűrített levegős vizsgálókészülékek

Mérőkészülék hegesztési varratok nyomással és
vákuummal történő tömítettségi vizsgálatához

- határértékek /

-
- a a számítógépes kiértékelést

mérési idő a környezeti feltételeknek
megfelelően beállítható
teljes értékű mérési jegyzőkönyv nyomtatása

soros port lehetővé teszi

felső kép
Pressure Control, Rendelési szám: 5200160

Presssure Control 3K, Rendelési szám: 5200175

alsó kép
-
-

háromcsatornás adatrögzítő
számítógépes kiértékelő program

DLP-10 Nagynyomású levegős vizsgálókészülék

- v

- kompletten rögz manométerrel  befúvó

al.
- opcióként 1,0 pontossági osztályú manométerrel is kapható

izsgálócsatornás hegesztési varratok gyors és egyszerű
vizsgálata

ítő fogóval, , csonkkal,
valamint az adatrögzítő készülékhez és a nagynyomású
levegőforráshoz szükséges csatlakozóv

Rendelési szám: 5201650

VIZSGÁLÓTŰVEL ELLÁTOTT NAGYNYOMÁSÚ
LEVEGŐS VIZSGÁLÓKÉSZÜLÉK

- szigetelő fólia
hegeszt
terepen kiválóan használható

ési varratainak gyors vizsgálatához
- opcióként 1,0 pontossági osztályú

manométerrel is kapható
felső kép
Rendelési szám: 5201700

Pressure Control-hoz való csatlakozóval
Rendelési szám: 5201705

alsó kép
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Rendelési szám: 5201706
1,0 pontossági osztályú manométer és kalibrálási
bizonylat
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Fóliavarrat vizsgáló készülékek

Handy – szakítóvizsgáló készülék

Rendelési szám: 5200171

- hegesztési varrat nyíró- és
szakítóvizsgálata

- lehetővé teszi a hegesztőgép
optimális beállítását

Vastagságmérő készülék

Rendelési szám: 5200172

- c
anyagvastagságának mérésére

sövek, fóliák és műanyag szigetelő szalagsávok

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 5

Hegesztési minta-stancoló

Rendelési szám: 5200275

A hegesztési minta-stancoló segítségével max. 6
mm vastagságú mintadarabok vághatók ki. A
kivágott mintadarabok mérete a DVS 2225-4

előírásainak felel meg.

Digitális hőmérő

A forrógáz- és a hegesztőadalék
hőmérsékletének mérésére szolgál;

DVS 2207-4 szerinti követelménynek
megfelel.

masszahőmérő

hőmérő

a

Rendelési szám: K01022

Rendelési szám: K01100

Rendelési szám: K01101

Tartozékok:

Beszúrható szonda
(1,5 mm; hossza 130 mm)

Felület szonda

Hőmérsékletmérő állomás

- b

- DVS 2207-3 szerinti ellenőrzés (független a
készüléktől vagy a fúvókától)
t

z

iztos módszer a hőmérséklet pontos és
reprodukálható mérésére

- artozékként kapható: mérőállvány, hőmérő
levegőhöz, rögzítő csapok 3, 4 és 5 mm-es
fúvókákho

Rendelési szám: 5200173

Műszaki adatok:
GTM 1100

Mérési tartomány - 50 °C – +1150 °C
Mérés pontossága 1 °C
Kijelző 13 mm LCD
Feszültség 9 V
Súly kb. 200 g
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Vákuumos varratvizsgáló rendszerek

A vákuumos varratvizsgáló rendszerek tartályok felületének és tömítettségének vizsgálatára alkalmasak.
A különlegesen rugalmas anyagból készült tömítés révén a derékszögben találkozó felületek vizsgálata
is -  csekély szögeltérés esetén is - lehetséges. A vákuumszivattyú és a vizsgálóharang közti
összeköttetést egy szövettel megerősített PVC cső biztosítja.

PVC cső rendelési száma: 5200340 Egyedi vizsgálóharangok kívánságra.

6 Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

700x220 mm hosszú

Rendelési szám: 5200300

360 mm átmérőjű kör

Rendelési szám: 5200305

Belső sarok alul, 1/8

Rendelési szám: 5200310

Belső él, 2/8

Rendelési szám: 5200315

Külső sarok alul, 3/8

Rendelési szám: 5200320

Belső sarok felül, 5/8

Rendelési szám: 5200325

Külső él, 6/8

Rendelési szám: 5200330

Külső sarok felül, 7/8

Rendelési szám: 5200335

A vizsgálóbúrák 1.0 pontossági osztályba .n is rendelhetők
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presszorokVákuumos és sűrített levegős kom

Picolino – Vakuumszivattyú

Műszaki adatok

- kerekes állványra szerelt
-

vizsgálóbúrák használatához
-
- szabad beszívó nyílás esetén 8 m³/h szívómennyiség
- kompletten állvánnyal, lóval és 2 m kábellel

Feszültség V 230
Teljesítmény kW 0,35
Légszállítás mennyisége l/perc 133
Statikus nyomás bar 0,15
Vákuum ./. 0,85 90 % vakuum
Súly kg 9,1

sa bajonettzár
Méretek mm 230 x 150 x 250

terepen és műhelyben is használható
-

könnyen beüzemelhető, kezelőbarát és kevés karbantartást igényel

főkapcso

Levegőc tlakozás

Rendelési szám: 5226100
Pico – Szárazon futó kompresszor

Műszaki adatok

- kerekes állványra szerelt
-

vizsgálóbúrákhoz és extruderekhez
- vibrációmentes
- antartást

igényel
- kompletten

Feszültség V 230
Teljesítmény kW 1,1
Légszállítás mennyisége l/perc 420
Statikus nyomás bar 0,4
Vákuum ./. 0,85 60 % vakuum
Súly kg 45

sa bajonettzár
Méretek mm 560 x 300 x 450

terepen és műhelyben is használható
- idegenlevegős

könnyen beüzemelhető, kezelőbarát és kevés karb

állvánnyal, léghűtéssel, főkapcsolóval és 5 m
kábellel

Levegőc tlakozás

Rendelési szám: K00879
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Magas frekvenciával vizsgáló készülék műszaki adatai:

Elektromos csatlakozás V 230
Hálózati frekvencia Hz 40 – 60
Teljesítmény W 30
Kimenő feszültség KV 10 - 55
Kimenő frekvencia KHz 200
Statikus túlnyomás bar 0,15
Súly kg 1,3
Max. folyamatos üzemidő perc 15
Méret mm 203 x 178 x 76

Szikravizsgáló készülék

Rendelési szám: 5200219
5200220 teljes szett dobozban

- gyors és biztos tömítettség-vizsgálat hegesztési
varratokhoz, tartályokhoz vagy rétegezésekhez

- érintésmentes szikragerjesztés
- karbantartásmentes
- beépített feszültség-stabilizátor
- esetleges feszültségingadozás nem befolyásolja

ST-AC100 szikravizsgáló készülék

Rendelési szám: 5200230

- gyors és biztos tömítettség-vizsgálat hegesztési
varratokhoz, tartályokhoz vagy rétegezésekhez

- érintésmentes szikragerjesztés
- karbantartásmentes
- beépített feszültség-stabilizátor
- esetleges feszültségingadozás nem befolyásolja
- biztonsági szabványoknak megfelel
- tartozékként kapható: botelektróda és táska
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Nemzetközi telephelyeink...

Herz GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie

Biberweg 1
D - 56566 Neuwied

Tel.: +49 (0)2622-81086 Fax: +49 (0)2622-81080
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

Herz GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie

Am Arenberg 26a
D - 86456 Gablingen

Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie

Gleinser Weg 27
A - 6141 Schönberg / Tirol

Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie

Johann-Galler-Str. 20 IZ – NÖ - Nord
A - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel

Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

Herz Hungária Kft.
Műanyag- és hőlégtechnika

Pesti úti iparterület HRSZ.: 3335
HU - 2225 Üllő

Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

Herz Polska Sp.z o. o.
Technologie obróbki tworzyw sztucznych

Ul. Wiertnicza 110
PL – 02-952 Warszawa

Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl, herz.polska@herz-gmbh.com

Herz Bulgaria OOD
Boul. Assen Jordanov 10

BG – 1592 Sofia
Tel.: +359 (0) 2 - 9790351 Fax: +359 (0) 2 - 9790793

www.herz-bulgaria.com, office@herz-bulgaria.com

Rezek MHG, spol.sr.o.
Str. Bachmacska 4

CZ – 37001 Ceske Budejovice
Tel.: + 420 / 724290704 Fax: +420 / 38 / 6350571

www.rezek-mhg.cz, info@rezek-mhg.cz
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