TEST
INTEGRITY
Popis
DANMIL TEST INTEGRITY je
inovatívny automatický tester, ktorý sa
používa na overenie integrity
membránových filtrov používaných v
potravinárskom a nápojovom priemysle.

Použitie
DANMIL TEST INTEGRITY sa môže použiť na testovanie membrán umiestnených v
housingoch s objemom od 0,025 do 999 litrov.
Používa sa na:
• meranie testu integrity použitých sviečok
• skúška skúšobného tlaku v membránach
• validácia membrán

Výhody
•
•
•
•
•
•

Kompletná automatizácia postupu skúšky integrity
Automatická kalibrácia skúšobného tlaku
Automatické vykonávanie testu udržovania tlaku
Automatické uvoľnenie tlaku v kryte na konci skúšky
Možnosť uskutočnenia 19 rôznych testov a uloženia až 200 testov
Certifikácia testu vydaním potvrdenky

Technické špecifikácie
Jazyky
• Integrované jazyky: nemčina, angličtina, francúština, španielčina, taliančina,
portugalčina.
• Jazyky návodu na použitie: angličtina, nemčina.

Technické vlastnosti
Rozmery
Rozsah merania skúšobného tlaku
Alarm pretlaku s automatickým
odvzdušnením
Tolerancia pri meraní skúšobného
tlaku
Rozsah prevádzkových teplôt
Doba nabíjania batérie

približne 300x250x130 mm
0-4500 mbar
Pri 8.000 mbar
Max 0,2% (vzťahuje sa na celkový rozsah merania)
0-40°C
8 hodín

Adaptéry a konektory

Hlavné napájacie adaptéry použiteľné v Európe,
Veľkej Británií, USA a Austrálii;
kábel rozhrania; 4/6 mm plynové pripojenie a
prívodné potrubie s vnútorným konektorom Stäubli.
Zálohovanie a spracovanie údajov zahrnuté v
softvéri WinFilter (s indikátorom plnej pamäte).

Zdroj

100-240V AC

Komponenty
•
•
•
•
•
•
•

Grafické zobrazenie
Tlakový konektor z nehrdzavehúcej ocele
Zástrčka stlačeného vzduchu RBE03 Stäubli
Konektor pre vnútorný filter Stäubli RBE03
Integrovaná tlačiareň s kotúčom papiera širokým 57 mm
Infračervený senzor na pripojenie klávesnice
Bielošedé púzdro na prístroje z materiálu ABS (UL94HB) a polykarbonátu

Balenie
Obal: polyetylénový plastový obal s mäkkým vreckom na prepravu a skladovanie
Balenie: kartónová škatuľa
Približné rozmery: 680x350x550 mm
Približná celková hmotnosť: 11 400 g

Spoločnosť DANMIL si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať akékoľvek zmeny, ktoré považuje za nevyhnutné pre zlepšenie svojej produkcie
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