zkušebny
jednoúčelové stroje
testovací zařízení

Zařízení pro vytváření cyklických tlakových namáhání
vnitřním přetlakem s maximální modelací pulsu
včetně regulačních konstant, času náběhu a poklesu,
délky prodlevy a tlaku, frekvence pulzu aj.

TESTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
NEJEN PRO AUTOMOBILOVÝ PRUMYSL
Speciální hydraulické (i jednoúčelové) testovací zařízení
jsou určené pro speciální zátěžové aplikace. Naší specializací
jsou profesionální hydraulické zkušební standy, jako např.
pulzační zařízení (zkušebny) pro dlouhodobé zkoušení
životnosti typizovaných výrobků nebo prototypů (pod-)
přetlakem za současného působení teploty proudící kapaliny
a za současného zatěžování výrobku vibracemi v různých
osách.
Námi vyvinuté a vyrobené pulzační zařízení a zkušebny
disponují vlastním řídícím systémem, který dle přání
zákazníka může obsahovat rovněž vizualizaci v reálném čase a
volitelné ukládání historie pulzací a výsledků.
Naše zkušebny mohou být samostatné ostrovní systémy
bez nutnosti stálé kontroly, ale také je lze napojit na lokální
sítě a se vzdáleným přístupem sledovat a řídit jejich funkce a
zjištěné parametry.
Napojení testovacích zařízení a zkušeben k síti zároveň
usnadňuje jejich pravidelné hlídání probíhajících zátěžových
zkoušek.
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vizualizace v reálném čase
volitelné ukládání historie pulzací
individuální SW dle potřeb zákazníka

Pulzační zkušebna pro ověřování životnosti
výrobků dynamicky namáhaných vnitřním
přetlakem při současném působení teplotních
změn jak zkušebního media, tak okolí
... pro testování:
§ automobilových chladičů,
§ hadic,
§ brzdových soustav

Mobilní tlakovací stůl

... pro tlakové zkoušky:
§ pojistných a řídících bloků
§ přímočarých hydromotorů

Tyto zkušební stolice, kde jsou zatěžovací parametry
řízeny počítačem v reálném čase adaptivní regulační
smyčkou, jsou dodávány zejména do zkušeben
automobilového průmyslu, ale i do vysokoškolských
výzkumných institucí, výzkumných ústavů či do českých
poboček nadnárodních korporací.

ü speciální hydraulické aplikace pro životnostní
testy ve zkušebnách
ü hydraulika pro velmi rychlé, extrémní děje,
ü energeticky úsporné hydraulické systémy

zkušebny
jednoúčelové stroje
testovací zařízení

ü

Zkušební zařízení pro pneumatické motory
Zařízení rozděleno na dvě samostatné
zkušební části:
§ záběh pneumatických motorů, jako zdroj
energie
§ brždění
a
měření
charakteristik
pneumatických
motorů
pomocí
mechanické kotoučové brzdy
Funkce software:
§ volbu typu zkoušky Záběh nebo Brzdění
§ volba typu pneumatického motoru,
možnost uložit do paměti (typ, výkon,
jmenovité otáčky, spotřeba vzduchu, tlak
vzduchu)
§ tvorba výsledného protokolu

ü

Mobilní pulzační stůl MPS-150
...zařízení pro vytváření cyklického tlakového
namáhání jen vnitřním přetlakem

ü

Kombinované pulzační zařízení KPS-10
... pro zkoušení nízkotlakých výrobků cyklickým
namáháním vnitřním přetlakem a současně
vibracemi. Vzorek během zkoušky kmitá pomocí
torzního vibrátoru s frekvencí nastavitelnou
frekvenčním měničem a vibrátoru na svislé ose.
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vývoj
projekce
návrh designu systému
3D modelace
projektový management
výroba
instalace
servis (podpora a péče)

