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Bottle Burst Tester  

 :مشخصات فنی 

 ISIRI 11610 : و استاندارد ملی به شماره  ISO 7458: طبق استاندارد  .3

 بار   50 ~ 0: رنج قابل تست  .2

 اروپا CEطراحی طبق استاندارد  .1

 تک فاز Bertoliniموتور الکتریکی  .1

 فیلتر آب جهت جلوگیری از رسوب پمپ .5

 و آب شهری  220V AC: ولتاژ کاری  .7

   : Mpa , Psi , Barواحدهای  باثبت پیک بار  .6

  Full Scale % 0.5: دقت عملکرد دستگاه  .0

 لیتر بر دقیقه  11 ~ 0: قابلیت کنترل دبی خروجی از  .2

 لیتر بر دقیقه 33بار با دبی  Bertolini    , 50هیدرو پمپ  .32

 ( Test Burst) قابلیت انجام آزمون تا زمان ترکیدگی بطری  .33

 ( Test Hold) قابلیت انجام آزمون با فشار معین و زمان مشخص  .32

 و فضای کاری مناسب زنگ زدگی در برابربسیار مقاوم  یفلزبدنه  .31

 رنگی لمسیاینچ  1.5صفحه ( رابطه بین کاربر و دستگاه ) اینترفیس  .31

 قابلیت انجام آزمون بر روی تمامی نمونه های موجود با شکلهای متفاوت .35

 کنترل میشود PLCکنترل فشار ، انجام آزمون ، آالرمها و امنیت دستگاه توسط  .37

 بار  2.3با دقت باالی اندازه گیری فشار با رزولیشن    Autonics دیوسر ترانسمجهز به  .36

 جهت کنترل وجود آب در سیستم و جلوگیری از سوختن پمپ در زمان قطعی آب  Pressure Switchمجهز به  .30

 

 :توضیحات 

این فشار در دو  .اشدبمقاومت در برابر فشار داخلی می از مهمترین آزمون هایی که در مورد بطری ها و تیوب ها کاربرد دارند آزمون

د داخل آن خود ایجاد گاز در هنگامی که نمونه پر شده است ولی موا(. 2کردن نمونه موقع پردر (. 3:شودونه اعمال میزمان بر نم

در این صورت باید ایجاد شرایط . گرددو یا دچار ترکیدگی می گازها یا نمونه دچار تغییر شکل شده که در اثر ایجاد این کنندمی

  .سنجید هامیزان مقاومت در برابر این فشار از جهت مشابه، نمونه را


