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 دستگاه تست مقاومت به پارگی کاغذ و کارتن
 

Elmendorf     Model : Hi-1455-ADP 

 

Tearing Tester is designed for the tearing test of films, sheets, flexible PVC, 

PVDC, waterproof films, woven materials, polypropylene, polyester, paper, 

cardboard, textile and non-woven and etc.  

Standard Configurations: Main body, Two Basic Pendulum, Four Extra Weight, 

Three Calibration Weight 

Optional Parts: Basic Pendulum: 200gf , 1600gf 

Extra Weight: 400gf, 800gf, 3200gf, 6400gf 

Calibration Weight: 200gf, 400gf, 800gf 

Tearing Force : 0 ~ 800 gf  ,  0 ~  6400 gf 

Capacities of pendulum : 200 gf , 400 gf ,
 
 

 800 gf , 1600 gf  , 3200 gf , 6400 gf 

Interface : HMI 

Release Pendulum : Pneumatic 

Clamper Sample :  Pneumatic 

Standards : ISO 6383, ISO 1974, ASTM D1922, ASTM D1424, ASTM D689, 

TAPPI T414, GB 11999, GB/T 455.1, GB/T455.2 

تواند اعدادی با می PLCباشد و به کمک اینکودر و کنترلر قدرتمند پاندول می 6این مدل دارای : توضیح *. 

گرم را نیز گزارش دهـد و با توجه به نمایشگر لمسی کار با دستگاه را بسیار آسان و قابلیت  0.0.دقت 

، گیرش نمونه و آزاد دازه گیری و سهولت کار با دستگاهجهت باال بردن دقت ان .باشدکالیبراسیون را نیز دارا می

 .باشدشدن پاندول به صورت پنوماتیک می
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 .مورد استفاده قرار می گیردکاغذ و کارتن این دستگاه جهت تعیین میزان استحکام پارگی : کاربرد 

 : اصول کلی 

موجود  میزان نیروی الزم جهت پارگی توسط عقربه ی. پاندول رها شده و نمونه ی متصل بر دستگاه با حرکت پاندول ، پاره می شود

 .گیری می شود اندازه یا صفحه نمایش لمسی روی پاندول

 


