My testujeme, Vy vyrábíte

F5200

KOMPAKTNÍ DETEKTOR NETĚSNOSTÍ
TESTOVÁNÍ KVALITY SOUČÁSTÍ VE VÝROBĚ

ATEQ F5200 vyniká ve svém kompaktním uspořádání nejjednodušší obsluhou ze všech našich
nabízených detektorů netěsností. Přístroj disponuje plnou výbavou a nejnovějšími technologiemi
pro měření poklesu tlaku vyvinutými ﬁrmou ATEQ, což činí přístroj velmi všestranným zařízením.
F5200 nabízí dotykové graﬁcké uživatelské rozhraní a kombinuje velké množství funkcí s jednoduchým
dotykovým ovládáním nad kterým má operátor vždy plnou kontrolu.

PŘEDEVŠÍM
BAREVNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ
MAXIMÁLNÍ VÝKON
POKROČILÁ TECHNOLOGIE

Aplikace
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
Tlumiče, převodové skříně, víka nádrží, karburátory, nevratné ventily,
hlavy válců, ﬁltry, chladiče, těsnění, válce, olejové motorové okruhy a vodní okruhy
DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
Láhve, kávovary, sporáky, napařovací žehličky, trouby, pračky
LÉKAŘSKÉ POTŘEBY
Katetry, zařízení pro dialýzu, mikropipety, plastové kohouty,
drenážní váčky, injekční stříkačky, umělé chlopně
BALICÍ TECHNIKA
Aerosolové nádobky a ventilky, pumpy, inkoustové kazety,
kosmetické lahvičky, obaly potravin, sáčky

F5200

KOMPAKTNÍ DETEKTOR NETĚSNOSTÍ
TESTOVÁNÍ KVALITY SOUČÁSTÍ VE VÝROBĚ
Rozsah měření

Flexibilní formát komunikace
Měření tlaku testu

F.S. < 0.3 bar
0.3 <- F.S. <- 1 bar
1 < F.S. <- 5 bar
5 < F.S. <- 10 bar
10 < F.S. <- 20 bar

Přesnost*

Max. rozlišení

+ (1.5% of the P + 0.2 hPa)
+— (1.5% of the P + 1 hPa)
+— (1.5% of the P + 3 hPa)
+— (1.5% of the P + 7.5 hPa
+— (1.5% of the P + 15 hPa)
+— (1.5% of the P + 30 hPa)

0.1% z plného rozsahu

Měření poklesu tlaku
Rozsah
0 - 50 Pa
0 - 500 Pa
0 - 5000 Pa

Přesnost*
+— (2% of the P + 0.5 Pa)
+— (2.5% of the P + 1 Pa)
+— (2.5% of the P + 10 Pa)

Max. rozlišení
0.01 Pa
0.1 Pa

Fyzicky

Hmotnost: 4kg - Rozměry (VxŠxH) 250x136x367 mm

Ovládání

Barevný graﬁcký dotykový displej s jednoduchým
intuitivním menu pro snadné zadání parametrů testu

Elektrický zdroj

90-260 VAC/1.6

Stlačený vstupní vzduch Čistý a suchý vzduch

Doporučeno aplikovat standard kvality dle ISO 8573-1

1 Pa

Elektronická regulace tlaku
Vaccum / 1-10 kPa / 5-50 kPa / 20-200 kPa / 50-500 kPa /
100-1000 kPa / 100-1600 kPa / 100-2000 kPa
* Specifický (relativní) : F.S. (Full Scale) = plný rozsah stupnice : P = tlak

Hlavní charakteristiky
• Diferenční měření poklesu tlaku
• Velký rozsah měření poklesu tlaku (∆P) : 50Pa , 500Pa nebo 5000Pa
• 32 programů
• Možnost on-line nastavení parametrů (přes USB port)
• Pneumatická rychlospojka na čelním panelu pro práci
v kalibračním režimu

Technická speciﬁkace

Teplota

Provozní teplota:
Skladovací teplota:

+ 5°C až + 45°C
0°C až + 60°C

Opce
• 7 vstupů/5 výstupů
• Elektronický regulátor
• Měření přetlak/vakuum jedním přístrojem
• Automatická kontrola kalibrace
• 2 pneumatické výstupy pro ovládání upínacího přípravku a značení
• 6 x 24 V programovatelných výstupů pro externí automatizaci

Příslušenství
• Dálkový ovladač
• Y ventil
• ATEQ Software (Winateq)
• Kalibrované kontrolní trysky

Životní prostředí
• ROHS standard

Módy testování

pro simulaci úniku

• ∆P (Pa)
• ∆P/t (Pa/sec)
• Jednotky průtoku (ccm/min, ccm/h)
• Test prů chodnosti
• A další, v závislosti na dané aplikaci

• Upínací konektory

CDF 60:
Leak/Flow Calibrator

Upínací konektory

ATEQ CZ, Mezírka 775/1, 602 00 Brno, Czech Republic
tel.: 00420 549210419, e-mail: info@ateq.cz, www.ateq.cz

Specifications subjects to change witout notice, non-contractual photos.

Rozsah
F.S. = 75 mbar*

• RS232: tisk / čtení čarového kódu
• Slave USB: supervize PC (programy Winateq300, Sesame)
• Master USB: přenos na USB klíč (parametry, výsledky, křivky, statistika….)
• Ethernet: email alert/ Modbus IP
• Opce: Proﬁbus, Devicenet, Proﬁnet, Ethernet/IP

