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Plastik & Metal Test Cihazları

ENFORLAB
Kalite kontrol ve Test Cihazları Mümessilliği
‘'1985 yılından günümüze endüstriyel test cihazları Türkiye tedarikçisiyiz.
Global sektör üreticileri için temsilcilik ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz.
Akreditasyon uyumlu KALİTE KONTROL ve AR-GE laboratuvarları kurabiliyoruz.''

X350-20
PLASTİK - KAUÇUK MUKAVEMET TEST CİHAZI
Testometric Mukavemet Test Sistemleri ﬁrmanın İngiltere'deki fabrikasında üretilmektedir.
Firma; plastik, kauçuk, kompozit, boru numunelerin ﬁziksel performansını
değerlendiren test sistemleri üretmektedir.
Uluslararası test standartlarını destekleyen bir yazılım ve ilgili testler için özel hazırlanan
çene ve parça temini ile komple bir test istasyonudur
Makine Kapasitesi: 5kN, 10kN, 25kN, 50kN, 100kN
Hız Aralığı: 0.00001 ~ 1000mm/dak
Yük Hücresi: Kendinden kalibreli, hassasiyet: 1/1000, sapma: ± %0.5
Yazılım: Windows tabanlı özel test yazılımı. Test metotları dahildir
Test Kumandası: Dahili dokunmatik ekran ve dahili işletim sistemi (dahili Pc)
Motor: Fırçasız Servo. 4 Milyon adımlı pozisyon kontrolü
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Türkçe yazılım
Makinenin uzaktan izlenebilmesi için bağlantı ve on-line servis
Dahili bilgisayarlı dokunmatik ekran kumanda paneli
Genişletilmiş çerçeve, çoklu test istasyonu seçenekleri
Döngüsel veya karışık testler için ayarlanabilir ve çoklu aşamalı test prosedürleri
Yüksek kontrol ve kesinlik sağlayan komple dijital test sistemi; otomatik bilgisayar kontrolü
Yük hücresinin ve ekstensometre cihazının otomatik tanımlanması ve kalibrasyonu
4 senkronlu kanala kadar hızlı bilgi toplama sistemi
Ekstensometre, mikrometre, ilave bağlantı uçları ve tartı cihazları gibi ilave ekipman için 6 tane I/O girişi
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QC-652S
AKIŞKANLIK YÜZDESİ ÖLÇER - MFI
Polimer malzemelerden imal ürünlerin akışkanlık oranının tespiti için geliştirilmiş bir cihazdır.
Uluslararası standartlara uygun tüm test aparatları ile temin edilir.
Bu test cihazı, termoplastik eriyik kütle akış hızını (MFR)
ve eriyik hacim akış hızını (MVR) test edebilir
• Dokunmatik kumanda paneli
• Analiz fonksiyonu ve ﬂash sürücü kaydetme
• Yüksek akışkan malzeme blok mekanizması
• MVR hacim test mekanizması
• Sayaç Doğruluğu: ± 0.01sn
• Piston Baskı Ağırığı: 100g
• Isıtıcı Ebatı: 9.55 ± 0.01
• Karşıt Ağırlıklar: 1100, 2060, 3700, 4900g
• Isı Aralığı: 100 ~ 400°C
• Çukur Kalıp: 2.095 ± 0.005
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Q-UV
HIZLANDIRILMIŞ YAŞLANDIRMA CİHAZI - UV
Metal dışı malzemelerin güneş ışığına karşı direnç testleri ve yapay kaynaklı
ışık altında malzeme ömür dayanım testleri için kullanılır.
QUV® hızlandırılmış yaşlandırma test cihazı, birkaç gün veya hafta içersinde aylar ve
yıllarca dış mekan koşullarında meydana gelebilecek olan hasarı oluşturabilmektedir
QUV test cihazı, dünyanın en yaygın kullanılan yaşlandırma test cihazıdır
• Emsallerine göre daha az servis gerektirir
• Kolay kalibrasyon sunan kalibrasyon seti ile tedarik edilir
• Işık şiddeti kontrolü sunar
• Sıcaklık kontrolü otomatik uygulanır
• Yağmurlama ve sprey modülü programlanabilir
• Endüstrinin en güçlü ve güvenilir tip PLC modülü kullanılmıştır
• Ethernet ve / veya USB üzerinden standart veri kaydı mümkündür
• Otomatik hata tanıma ve sesli alarm ve kapanma modu vardır
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Q-SUN Xe-3
IŞIK HASLIĞI VE İKLİMLENDİRME CİHAZI
Malzemelerinin ışığa karşı, hava koşullarındaki değişime karşı ve ışığın
neden olduğu eskimeye karşı olan haslık değerlerinin tayinin için
geliştirilmiştir.
Dış ortamda aylar hatta yıllar sonra oluşacak hasarlar, test cihazı ile günler ya da haftalar
içinde oluşturulabilir
Yatay raﬂı xenon arc ışık haslığı ve yaşlandırma kabininin xenon arc lambası güneş ışığının
tam spektrumuna en iyi uyumu sağlar
Q-SUN Xe-3 xenon test cihazı hava soğutmalı lambası, su soğutmalı lambalardan daha
ekonomiktir, yüksek verimli ve çok az bakım gerektirir
• Son derece basit kullanıcı arayüzü
• Autocal kalibrasyon
• Tam specturum xenon lambalar
• Uzun ömürlü optik ﬁltreler
• Programlanabilir su spreyi
• Solar eye parlaklık kontrolü
• Hassas sıcaklık kontrolü
• Çift yönlü numune montajı
• Bağıl nem kontrolü
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Seri.MKFT
DİNAMİK İKLİMLENDİRME KABİNİ
Seri MKFT | ultra düşük sıcaklık ve nem kontrolü ile
hızlı sıcaklık değişimi. [-70 °C]
Düşük sıcaklık değişimli iklim proﬁlleri için BINDER MKFT serisi çevresel simülasyon kabini,
-70 °C ile 180 °C arasındaki dinamik değişken iklim değişikliği konusunda uzmandır
Büyük performans rezervleri ve hızlı soğutma, MKFT çevre simülasyon odasını karmaşık
standartlara dayalı iklim testleri için en üst düzey ürün haline getirir
• Sıcaklık aralığı: -70 °C ~ 180 °C
• Nem aralığı: %10 ~ %98 bağıl nem
• Entegre su depolama tankı, 20 litre
• 4 sıfır gerilim röle kontağı
• APT.line - ön ısıtma odası teknolojisi
• Test malzemesi için programlanabilir yoğuşma koruması
• Zaman segmenti ve gerçek zamanlı programlama ile dokunmatik ekran kontrolü
• Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık biçimde okunabilir
• LED iç aydınlatmalı ısıtmalı görüş penceresi
• Kapasitif nem sensörlü ve buharlı nemlendirme ile nem düzenleme
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D-MDR-3000
DİNAMİK MOVİNG DİE REOMETRESİ - MDR
Moving Die Reometreleri, kalite kontrolünde araştırma ve geliştirme ile birlikte
kauçuk kürlemenin karakterizasyonu için standart test metodudur.
ISO, ASTM ve DIN standartlarına göre kapalı, sızdırmaz, bikonik bir kalıp sistemi ile donatılmıştır
Test sırasında alt kalıp, sabit (izotermal) veya değişken bir sıcaklıkta (izotermal olmayan)
sabit bir salınım genliği ve frekansı ile sinüzoidal bir salınım gerçekleştirir
Entegre doğrudan ısıtma, doğru numune sıcaklık ölçümü, üstün hassasiyetle
sıcaklık kontrolü, en yüksek ısıtma ve soğutma oranları ve minimum
tepki süreleriyle bikonik bir kalıp düzeneği ile donatılmıştır
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sağlam gövde ve ultra sert makine çerçevesi
Hassas tork ölçümleri ve dönüştürücü sistemleri
Entegre veri işleme
Güçlü tahrik teknolojisi
İzotermal kürleme
Eşzamanlı sünger / köpük / üﬂeme reaksiyonu ile kürleme
İzotermal olmayan kürleme
Değişken gerginlikte izotermal kürlenme
Gelişmiş kür kinetiği modellemesi
Frekans taramalı malzeme analizi
Yüksek zorlanmada doğrusal olmayan malzeme tepkisi
Kauçuk bileşenlerinin yapısal dağılımı - üretim simülasyonu
Dolgu için gerinim taraması "Payne Etkisi"
İşlenebilirliğin tahmini: ekstrüzyon
Mekanik özellikler: karbon siyah dağılımı
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Seri.FED Avantgarde
LABORATUVAR ETÜV
FED Avantgarde.Line | kontrollü hava sirkülasyonu
ve geliştirilmiş zamanlayıcı
BINDER FED Avantgarde serisi etüvler, gelişmiş zamanlama fonksiyonları ve
kontrol edilebilir bir fan ile sıcaklık ve dolaşım koşulları üstünde hassas kontrol sunar
• Sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığı + 10°C ile 300°C
• Piyasadaki geleneksel ünitelere kıyasla %30'a kadar daha az enerji tüketimi
• APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
• Kontrollü hava sirkülasyonu
• LCD ekranlı kontrol paneli
• Egzoz havası kapağının elektromekanik kontrolü
• 2 adet krom kaplama raf
• 741 litreye kadar arttırılabilir test kapasitesi
• Görsel alarmlı sıcaklık güvenliği cihazı (DIN 12880)
• Ergonomik kapak kulp tasarımı
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QC-639Q
IZOD / CHARPY DARBE CİHAZI
Plastik malzemelerden imal birçok sert yapılı, yarı mamül ve nihai ürünlerin
darbeye karşı direnç oranının tespiti için geliştirilmiş bir cihazdır.
Uluslararası standartlara uygun tüm test aparatları ile temin edilir
Test sırasında hareket kaybı, rüzgar direnci ve sarkacın enerji hatası, bilgisayar tarafından otomatik düzeltilir
Cihazımız, temassız hassas sensörlerle donatılmıştır
Numune konumlandırma mekanizması mevcuttur
• Küçük kapasiteli numuneler için hassasiyeti otomatik artırabilir
• Sarkaç test bitiminde otomatik olarak başlangıç konumuna döndürülür
• Şeﬀaf koruyucu kapak ile donatılmış, daha güvenlidir
• Dokunmatik ekran veya Pc kontrolü mümkündür
• Izod: 1, 2.75, 5.50, 11, 22, 25 ve 50 Joule
• Charpy: 1, 2, 5, 11, 25 ve 50 Joule
• Asgari açı ayarı: 0.05°
• Darbe açısı: 150°
• Enerji kaybı: < 2.5%
• Ölçüm birimleri: J, J/mm, J/cm, J/mm², J/cm², KJ/m², Kg-cm,
Kg-cm/mm, Kg-cm/cm, ft-lb, ft-lb/in, ft-lb/in²
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QC-655
HDT / VİKAT CİHAZI
Plastik ve benzer tip numunelerin standart bir yük altında
deforme olduğu sıcaklığın tayin edilmesi için kullanılır (HDT Testi).
Standart belirli bir yük altında iğnenin plastik numuneye girdiği
sıcaklığı test etmek için kullanılır (VIKAT Testi).
• Sıcaklık: oda sıcaklığı ~ 300°C
• Kontrol ısısı: 50°C/saat
• Deformasyon: 0.01 ~ 10mm

Test Setleri
• Mekanik metre: 0.01 ~ 12mm
• Dijital metre: 0.001 ~ 12mm
• PLC kontrol: 0.001 ~ 12mm
• Setler: 1, 2, 3, 6
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QC-674
ISIL BASKI NUMUNE ALMA MAKİNESİ
Kauçuk, plastik yapılı malzemelerden test numunesi hazırlamak için kullanılır.
Mükemmel paralellikte konumlandırılmış plakalar üretiminize uygun numune alma garantisi verir
Numune toz şekillendirme denemeleri, numune eşleştirme ve numune baskı ayarlama işlemleri için kullanılabilir
Elektro-hidrolik baskı mekanizması ve standart ısıtıcı plakalar dahildir
• Baskı kapasitesi: 5, 10, 20, 30, 50 ton
• Baskı ayarı: %30 ~ %100
• Isıtıcı baskı plaka ebatı: 300 x 300mm
• Isıtıcı kapasitesi: oda sıcaklığı ~ 300°C
• Isıtma / soğutma hızı: 40°C ~ 200°C: 18dak / 200°C ~ 60°C: 15dak
• Isıtıcı baskı plakalar arası azami mesafe: 160mm
• Soğutma metodu: su soğutma
• Sayaç: 0 ~ 999dak
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FSK-1650
KÜL FIRINI
Kül testi, metalurji alanındaki testler, boya testleri, ön ısıtma, temperleme, su verme,
oksidasyon vb. pek çok ısıl işlemde, malzeme geliştirme çalışmalarında kullanılır.
Cihazın fırın bölümü yüksek performanslı, uzun ömürlü, standart refrakter malzemeden yapılmıştır
Fırının tek parça olması, kullanım güvenliğini artırır
Ayrıca cihaz yüksek akıma, yüksek voltaja ve aşırı ısınmaya karşı
çeşitli güvenlik mekanizmalarıyla donatılmıştır
Yeni nesil PID akıllı sıcaklık kontrolü,
hassas kontrol ve kolay kullanım olanağı sunar
• Seramik elyaﬂı ısıtıcı tel
• 2 kenar ısıtma
• Kaliteli izolasyon: seramik elyaf plaka
• LCD ekran
• CE sertiﬁkası ve özel seri numarası
• Güvenlik kilitli kapı
• Aşırı ısı ve yüksek voltaj koruması
• Sensör hata bildirimi
• Dijital PID kumandası, UP35A, SCR güç kontrolü ve düğmesi
• Programlanabilir, 2 sistem 10 adım
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WBA-110M
NEM ANALİZ TERAZİSİ
Numunelerin nem içeriğinin yüzdesini
ölçmek için kullanılır.
• Ölçüm aralığı: 0.001 - 110 g
• Ölçüm tekrarlanabilirliği: 0.1 mg
• 90 mm tartı plakası, paslanmaz çelik hazne
• Harici kalibrasyon
• LCD ekran
• CE sertiﬁkalı ve özel seri numarası
• RS232C ve USB bağlantı noktası
• 15 değere kadar sonuç depolama
• Halojen haﬁf ısıtma ve PT 100 sıcaklık sensörü
• 100 g kalibrasyon ağırlığı ve 10 adet numune plakası dahildir
• Nem (%) - sıvının ağırlığı
• Kuru kütle (%) - katı ağırlığı
• ATRO (%) - % 100 - 999
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TT-DM
DANSİMETRE SERİSİ (YOĞUNLUK ÖLÇER)
Bu tip seri dansimetrelerimiz plastik, kauçuk, kablo, karbit, toz metalurji
endüstrileri ve yeni ürün geliştirme uygulamaları için uygundur.
ASTM, JIS, GB/T, ISO Standart prosedürlerine uygun test imkanı sunar
Arşimet Prensibinin yüzdürme metodu baz alınarak ölçüm yapılır
• Ölçüm aralığı: 0.001g ~ 3000g (seçenekler için lütfen sorunuz)
• Ölçüm hassasiyeti: 0.001g
• Yoğunluk hassasiyeti: 0.001g/cm³
• Test süresi: 10s
• Pc bağlantısı: RS232
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MTG-99
DUVAR KALINLIK ÖLÇER - MANYETİK
MBT, 24 mm kalınlığa kadar olan malzemelerin hassas şekilde ölçülmesini
sağlayan portatif bir kalınlık ölçüm cihazıdır.
Cihazın küçük boyut ve taşınabilirliği, üretim alanlarında ve
kalite laboratuvarlarında çalıştırılmasını sağlar
MTG-99, her türlü demir dışı ürünün boyutuna, şekline veya
malzemesine bakılmaksızın kolay, tahribatsız ve yüksek
hassasiyetli kalınlık ölçümü sağlar
Keskin köşelerin, küçük yarıçapların ve / veya karmaşık şekillerin
doğru ölçümlerinin gerekli olduğu uygulamalar için idealdir
• Aşınmaya dayanıklı karbür sensör ucu
• Yüksek hassasiyetli bilyeler
• 20 veri / sn. veri yakalama
• Entegre dijital sinyal işleme
• 5 noktalı kalibrasyon
• Büyük, okunması kolay ekran
• Min. ve maks. gösterimi
• Menü kontrollü kullanıcı arayüzü
• Çevrimiçi yardım
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ECHO FD
ULTRASONİK HATA VE ÇATLAK ÖLÇÜM CİHAZI
Malzemelerin yüzeysel, iç ve katlararası bölümlerinde ki tüm yapısal hata ve çatlakların
tahribatsız muayene prensipleri çerçevesinde tespit edilip raporlanması için özel üretilmiş bir cihazdır.
• Güçlendirilmiş alüminyum çerçeveli yapısı ile saha kullanımlarında dayanıklıdır (IP65)
• Ölçüm aralığı: 0.00 ~ 20.000mm (hassasiyet: 0.01mm)
• Ultrasonik hız: 256 ~ 16000m/s
• Frekans: çoklu frekans seçimi
• Hafıza: dahili TIT kart
• Kalibrasyon: otomatik
• Bağlantı: USB, klavye ve yazıcı
• Video (NTSC & PAL), analog, BNC veya LEMO-1
• Ekran: 112 x 84mm, TFT renki (8 renk)
• Pil ömrü: 15 saat sürekli kullanım (şarj süresi: 4 saat)
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C612-M
TORK TEST CİHAZI
Cam, plastik şişe ve konteynerlerin kapak açılma
kuvveti ve açılma açısının tayini için geliştirilmiştir.
Açma torkunu ve kapama torkunu otomatik ölçmek için kullanılan profesyonel bir manipülatöre sahiptir
Ayarlanabilir tutucu tablası her tip şişe ve konteyner için ideal test ortamı sunar
Geniş LCD ekranı, gerçek zamanlı test bilgisi test sonuç ve graﬁğini izlemenize olanak sağlar
• Kapasite: 50Nm
• Ölçüm hassasiyeti: 0.001Nm
• Veri işleme hızı: 7000Hz
• Hafıza: 1000 adet test sonucu
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C630-H
ISIL YAPIŞMA TEST CİHAZI
C630-H ısıl yapışma test cihazı; uygun sıcaklık, yoğunluk, test hızı ve basınç ortamı
hazırlayarak, plastik ﬁlm bazlı malzemeler, esnek ambalaj ürünleri,
kompozit malzemeler, kaplama kağıdı, alüminyum folyo ve diğer benzer
malzemelerin ısıl yapışma değerlerinin tayini için kullanılır.
Pnömatik sürücü sistemi
Basınç ayar mekanizması, kılavuz çubuğu, silindir, pnömatik valf,
basınç ayar düğmesi gibi sistemler mevcuttur

Isıl yapışma ekipmanı
Alüminyum üst ve alt ısıtıcı ve ısıdan bağımsız silindir yüzey ihtiva eder
Alt ısıtıcı silikon jel plakası ile kaplı olup basıncı dengeleyen yapıdadır

Isı ayar mekanizması
Tek tek ayarlanabilir üst ve alt ısı düğmesi bulunur

Zaman ayar mekanizması
Manüel ve otomatik zaman ayarlamasını sağlayan sistemler mevcuttur
Zaman hassasiyeti : 0.01s - 999.9h
•
•
•
•
•

Basınçlı hava: 8kg / cm²
Isıl yapışma alanı: 300 × 10mm (silikon kaplamalı alt merdane)
Isıl yapışma sıcaklığı: oda sıcaklığı, 20 ~ 300°c (hassasiyet: 1°c)
Isıl yapışma süresi: 0.01 ~ 99.99san
Isıl yapışma basıncı: 0 ~ 0.8mpa
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TF328
YANMAZLIK CİHAZI / UL94
Cihaz ve aletlerin içinde kullanılan plastik parçaların yanmaya
karşı olan direç miktarlarının belirlenmesi için kullanılır.
İlgli tüm dünya standartlarına uygun ve sertiﬁkalıdır
• Ayarlanabilir yatay ve dikey numune sehpası
• İç lamba, egzost fanı ve 1.0 m³ test alanı
• Geniş kapı ve güçlendirilmiş gözetleme penceresi
• Numune tutucular
• ASTM D 5025 'e uygun alevleyici, açı ayarı (0°, 20°, 45°)
• Hassas gaz kontrol sistemi, gaz akım sayacı
• Basınç regülatörü ve sayacı
• Alevleyici ve numuneye kolay müdahale için iki adet kapak
• 3 adet dijital test zamanı sayacı
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TT-MPA 100/150
OTOMATİK VİDEO ERİME NOKTASI CİHAZI
Cihaz, video teknolojini mükemmel bir organizasyon ile erime noktası tayini için uyarlamıştır.
Bu metot ile cihaz, hem daha güvenilir erime noktası tayini sağlarken hem de ısı graﬁkleri
gerçek zamanlı test kaydı ve kayıt kumandası gibi özellikleriyle daha gerçek bir test deneyimi sunar
Kimyasal laboratuvarlar, medikal araştırma enstitüleri, ilaç sanayi, boya ve diğer organik kristal bileşenleri için uygundur
• Üstün video teknolojisi
• Koyu renkli numunelerde mükemmel uyum
• Ekran: TFT 5,6” dokunmatik, gerçek zamanlı test görüntüleri
• Çok geniş test hafızası: 300dk - kayıt, 10.000adt. - resim
• Magniﬁkasyon: 7X
• Isı ayarı: oda ~ 400°C / hassasiyet = 0.1°C
• Isı doğruluğu: ±0.4℃ (<200℃) ±0,7℃ (<300℃)
• Standart kapiler boyutları: I.D. 1.0mm, O.D. 1.4mm
• İşlemci: USB, SD Kart (8GB), RS 232, Internet, 80 müşteri kayıt
• Yazıcı dahildir
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QC-619K
TABER AŞINDIRMA CİHAZI
Kumaş, deri, kauçuk, kağıt, ﬁlm, metal, boyalı malzemeler,
kaplanmış malzemeler, sıvanmış malzemeler, cam v.b
malzemenin aşınmaya karşı direnç tayininde kullanılır.
• Aşındırma tekeri çapı: 2,1''
• Dönüş hızı: 60 ± 1 RPM
• Sayaç: LCD, 0 – 999,999
• Numunenin vakum tüpüne uzaklığı: 3 mm

Dahili Aksesuarlar
• 1 vakumlu temizleyici
• Aşındırma tekeri: 3 tip, 18 adet
• Aşındırma yükleri: 125, 250, 750cN; 6 adet
• 1 paket sarf malzeme
• Aşındırıcı kağıt: 10 adet
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TL-1000
TOP LOAD TEST CİHAZI
Cam, plastik şişe ve konteynerlerin istiﬂeme ve dolum esnasında
maruz kalabileceği azami dikey baskı kuvvetinin tayini için geliştirilmiştir.
Kapasite: 1500N
Ölçüm Hassasiyeti: 0.0001N
Pc Bağlantısı: USB veya RS232
Veri İşleme Hızı: 14000Hz
Test Hızı: 0.02~ 2300mm/dak
Baskı Plakaları: Paslanmaz çelik
Endüstriyel Windows tabanlı yazılım ile tedarik edilir

Çoklu Test Modları
● Dolum yüksekliği
● Kenar yüksekliği
● Dolum ve kenar yüksekliği hacmi
● Standart azami güç/çökme eğrisi
● İlk tepe noktası
● Tüm tepe noktaları
● İşlem kontrolü
Seçilebilir test birimleri
Su/yoğunluk tablosu
Ortam su sıcaklığı ve yoğunluğu için otomatik ayarlıdır

Made n France
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XGY-100
ÇEVRESEL GERİLİM VE ÇATLAK
YÜRÜME TEST CİHAZI
Polioleﬁn grubu plastiklerden üretilen boruların belli bir sıcaklık,
kimyasal ortam ve gerilme altındaki çevresel çatlak ilerleme dayanımını tespit eder.
• Sıcaklık ve zaman göstergesi
• 18 adet numune ile test yapabilme
• Çentik açma aparatı ile çentik açma
• Numune katlama mengenesi ile numuneyi eğme
• Çentik komparatörü ile çentik derinliğini belirleme
• Numune sehpası
• Kazan içerisine sıvı konulmak suretiyle, sıvı içerisinde test
• Test süresi sonunda sesli ve ışıklı ikaz
• Yüksek ısı izolasyonu
• Sıcaklık hassasiyeti : ± %1°C.
• Paslanmaz çelik iç gövde
• Elektrostatik toz boyalı gövde
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HT-3000
SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI (SHOREMETRE)
Plastik, kauçuk ve benzer yapılı malzemelerin sabit
yük altında sertlik ölçümleri için tasarlanmış,
basit yapılı ve ekonomik çözüm sunan bir cihazdır.
Sertlik (girinti direnci) kauçuk ürünlerinin ve parçalarının en önemli özelliklerinden biridir
Bu nedenle MonTech, çeşitli ölçeklere ve standartlara göre el tipi ve tezgah üstü
hassas sertlik test cihazları sunmaktadır
Shore: A, A0, B, C, D, D0, E, 00, 000, 000S, M, H
IRHD: N, L, VLRH
Asker: C, CS

Test Aksesuarları
• Otomatik numune alıcılar
• Merkezleme ve konumlandırma cihazları
• Doğrulama ve kontrol halkaları
• Referans kauçuk bloklar
• Ek yük ağırlıkları
• Yazılım sistemleri
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ABR-3000
DIN KAUÇUK AŞINDIRMA TEST CİHAZI
Esnek malzemelerin (kauçuk, lastik, kayışlar, taban, deri v.b.)
aşınmaya karşı dirençlerinin tayini için kullanılır.
Uygulama alanları: Lastikler, bantlar, taşıma bantları, ayakkabı tabanı
Test alanı yarı saydam kapak ve koruyucu emniyet şalteri ile korunmaktadır
Numune tutucu, 2,5 N'lik entegre bir ağırlığa sahiptir
• Uygulanan yük: 5N, 10N
• Silindir çapı: 150
• Silindir uzunluğu: 460mm
• Dönüş hızı: 40RPM
• Tutucu hareket mesafesi: 42mm (her dönüşte)
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Dispertest - 3000 Plus
KARBON SİYAHI DAĞILIMI CİHAZI
Başta polietilen ve diğer plastik malzemelerden imal; yarı mamül ve nihai ürünlerde
karbon siyahı dağılım miktarı tayini testleri için geliştirilmiş bir cihazdır.
Uluslararası standartlara uygun tüm test aparatları ile temin edilir
Bilgisayar destekli, ileri dijital yansıtmalı ışık mikroskobu kullanır
• Sağlam mahfaza, tek bir yüksek dayanımlı alüminyum bloğundan üretilmiştir
• USB 3.0 bağlantısına sahip 10 Megapiksel kamera
• Çok yönlü, değişken kontrollü LED ışık kaynakları
• Tek bir numune üzerinde çoklu test noktaları elde etmek için hassas şekilde
yönlendirilmiş, yatay hareket eden kamera sistemi
• Tam otomatik veya manuel odaklama, tarama ve değerlendirme
• Siyah, beyaz ve renkli kauçuk bileşikleri için özel kamera sistemleri
• PDF raporları, histogramlar ve yüksek çözünürlüklü sonuç görüntüleri
içeren dahili veri toplama ve analiz
• 50 veya 100 numune için isteğe bağlı otomatik numune sistemleri
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XFS-100
METAL MUKAVEMET TEST CİHAZI
Testometric Mukavemet Test Sistemleri ﬁrmanın İngiltere'deki fabrikasında üretilmektedir.
Firma; metal, yay, alaşım, döküm numunelerin ﬁziksel performansını
değerlendiren test sistemleri üretmektedir.
Uluslararası test standartlarını destekleyen bir yazılım ve ilgili testler için özel hazırlanan
çene ve parça temini ile komple bir test istasyonudur
Makine Kapasitesi: 10kN, 25kN, 50kN, 100kN, 150kN, 300kN, 600kN, 1000kN
Hız Aralığı: 0.00001 ~ 600mm/dak
Yük Hücresi: Kendinden kalibreli, hassasiyet: 1/1000, sapma: ± %0.5
Yazılım: Windows tabanlı özel test yazılımı, Test metotları dahildir
Test Kumandası: Dahili dokunmatik ekran ve dahili işletim sistemi (dahili Pc)
Motor: Fırçasız Servo, 4 Milyon adımlı pozisyon kontrolü
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Türkçe yazılım
Makinenin uzaktan izlenebilmesi için bağlantı ve on-line servis
Dahili bilgisayarlı dokunmatik ekran kumanda paneli
Genişletilmiş çerçeve, çoklu test istasyonu seçenekleri
Döngüsel veya karışık testler için ayarlanabilir ve çoklu aşamalı test prosedürleri
Yüksek kontrol ve kesinlik sağlayan komple dijital test sistemi; otomatik bilgisayar kontrolü
Yük hücresinin ve ekstensometre cihazının otomatik tanımlanması ve kalibrasyonu
4 senkronlu kanala kadar hızlı bilgi toplama sistemi
Ekstensometre, mikrometre, ilave bağlantı uçları ve tartı cihazları gibi ilave ekipman için 6 tane I/O girişi
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Q-FOG
DÖNGÜSEL KOROZYON KABİNİ
Geleneksel Tuz, Prohezyon ve Döngüsel Korozyon Testleri
Q-FOG döngüsel korozyon kabinleri doğal atmosferik korozyon için mümkün
olabilen en iyi laboratuvar simülasyonunu sağlamaktadır
Numuneler, dış ortamı çok iyi taklit eden farklı ve tekrarlı döngülere maruz bırakılırlar
Q-FOG kabinleri hem Prohezyon gibi basit döngüleri hem de çok basamaklı
döngüler isteyen daha karmaşık standartları gerçekleştirebilmektedir
• Her bir model için iki kullanışlı ebat
• Kolay numune yerleştirimi
• Güçlendirilmiş ﬁberglas yapı
• Dahili solüsyon deposu
• Son derece basit kullanıcı arayüzü
• Hızlı kabin sıcaklığı değiştirme
• Sis dağılımının hassas kontrolü
• Kolay kullanım ve bakım
• Kendi kendini temizleyen nozzle’lar ile duş modülü
• Bağıl nem kontrolü
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PIB-750
SARKAÇLI METAL DARBE TEST CİHAZI
Metal numunelerin sarkaçlı darbe dayanımı için özel tasarlanmıştır.
Endüstrinin ulaştığı en üstün teknolojiyi kullanan cihazımız ilgili tüm kalite standartlarına uygundur
Charpy ve IZOD prensiplerine göre test yapılabilir ve darbe mukavemetini belirlemek için test eklentilerine sahiptir
Sarkaç hareketi ve test operasyonu otomatik olarak programlanabilir
Dijital kontroller renkli LCD ekran veya Windows tabanlı yazılım ve
bilgisayar üzerinden kumanda edilebilir
Güvenlik kafesi ile yüksek enerjili testlerin güvenliği sağlanmıştır
• Darbe enerji kapasitesi: 150, 300, 450, 750J (seçilebilir)
• Çekiç ağırlığı: 20.4, 30.3, 50.5Kg
• Çekiç hızı: 5.42m/san
• Sarkaç uzunluğu: 770mm
• Açı ölçümü: Dijital kodlayıcı
• Açı hassasiyeti: 0.018°
• Enerji hassasiyeti: 0.01J
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IM-5MET
METALURJİ MİKROSKOBU
Metal endüstrisi için özel biçimlendirilmiş ters mikroskop.
Boyut ölçüm ve yüzey analiz işlemleri için uygundur
Modern yapısı ve polarize ışık seti ile kristalograﬁk analizler için rahatlıkla kullanılabilir
Fotoğraf ve video için ayrı fotoğraf tüplü çift dürbün kafası
Dönebilen hassas mühendislik ürünü dörtlü (4) burunluk
• Plan LWD objektif seti 10X / 0.25, 20X / 0.40, 40X / 0.65, 100X / 1.25
• Geniş alan WF10X / 18 mercek (2)
• Geniş alan WF12.5X / 14 mercek (2)
• Geniş alan WF10X / 14 ölçüm mercek
• X ve Y için eş eksenli kontrollere sahip büyük mekanik kademe (7 x 6 inç)
• Koaksiyel yapı ve ince odak kontrolü
• Halojen Tungsten 6V 30W aydınlatma ile diyafram ve parlaklık kontrolü
• Polarize ve analiz ünitesi, ﬁltreler dahil
• Test aksesuarlarları
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PRESSLAM 1.1
SICAK BAKALİTE ALMA CİHAZI
Kolay kullanımlı tam otomatik sıcak bakalite alma cihazı
PRESSLAM®1.1, yüksek üretim seviyelerine ulaşmanızı sağlayacak çok amaçlı,
kullanımı kolay, otomatik sıcak bakalite presidir
Tüm parametrelere 5,7 ”renkli dokunmatik ekranla erişilebilir
Bakalite parametreleri içeri aktarımı - USB
Bakalite fazlarının gerçek zamanlı gösterimi ve ayarı
Her fonksiyon için bağımsız ayar
4 basınçlandırma modu mevcuttur
Hızlı ve zahmetsizce kilitleme / kilit açma tek kapak kolu ile yapılır
Yapışma durumunda numunenin korunduğu bir güvenlik bölümü hazırlanır
Çıkarılabilir silindirli ana ısıtma
Bakalite haznesi herhangi bir alet veya elektrik veya hidrolik
bağlantı olmadan değiştirilebilir
Komple ısıtma ünitesinin değiştirilmesi sadece birkaç dakika sürer
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MASTERLAM 3.0
METAL NUMUNE PARLATMA
Merkezi ve Noktasal Baskılı Otomatik
Parlatma Makinesi
Otomatik, tek plakalı Ø 250 ila 300 mm parlatma makinesi,
çift yönlü dönüş ve değişken hız
Parlatma, merkezi baskıda veya noktasal baskıda yapılabilir
Baskı modu doğrudan ekran üzerinde kontrol edilir
Baskı sekansı dokunmatik ekran üzerinden organize edilir
Numune tutucuların değiştirilmesi hızlıdır
• Dozajlama ünitesi DISTRILAM (4 devreli)
• Stok çıkarma kontrol sistemi
• MASTERLAM® için şeﬀaf güvenlik kapağı
• Filtreleme / sedimantasyon 60 L tank, devirdaim pompası
• Çıkarılabilir alüminyum plaka Ø 250 mm
• Çıkarılabilir alüminyum plaka Ø 300 mm
• Numune tutucu: CP (merkezi baskı) ve IP (noktasal baskı)
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CUTLAM 3.1
METAL HASSAS KESİM MAKİNESİ
Otomatik ve programlanabilir kesim makinesi
2 veya 3 motorlu eksenli
300 mm Ø kesim diski
CUTLAM®3.1, LAM PLAN'ın en son geliştirdiği kesim makinesidir
Metal aşındırıcı kesme cihaz pazarındaki en gelişmiş otomatik kesim makinesidir
Kesim makineleri pazarındaki en büyük kesme alanı: 300mm
• Geniş dokunmatik ekran (5.7 inç)
• Dahili bellek, 300 tane kesim programı
• Çok çeşitli ayar konﬁgürasyonu imkanı
• 3 Kesim modu mümkündür: manuel, yarı veya otomatik
• Eksenlerin besleme hızı otomatik olarak düzenlenir

Made n France

www.enforlab.com

ENFORLAB
Kalite Kontrol ve Test Cihazları
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower
NO:2 D:20 34774 Ümraniye -İSTANBUL
Tel: (0216) 462 49 34
bilgi@enforlab.com

www.enforlab.com

