KONTAKTUSVIZSGÁLÓ BERENDEZÉS
A kontaktusvizsgáló berendezés különböző fémekből
kialakított kötések minőségének ellenőrzésére szolgál.
Működése kötési pont felmelegítésén, majd hiba esetén az
ennek hatására megnövekedett termofeszültség mérésén
alapul. Egyaránt használható hegesztéssel és hidegkötési
eljárásokkal létrehozott elektromosan vezető kontaktusok
esetén. Alkalmazása elsősorban a nehezen hozzáférhető, vagy
zárt térben létrehozott (pl. vákumtechnikai eszközök,
izzólámpák, stb.) kötések ellenőrzésekor előnyös.
A berendezés egy (vagy több) rövid áramimpulzust kapcsol a
vizsgálandó kötésre, majd az egyes áramimpulzusokat
követően ellenőrzi a kialakult termofeszültség nagyságát és
időbeli lefolyását. Hibás kontaktus esetén az áramimpulzus
hatására a kötési pont jelentősen felmelegszik, és az így
kialakuló termofeszültség vizsgálatával a kötési hiba
detektálhatóvá válik. A készülék méri az áramimpulzust
megelőző
termofeszültséget,
és
biztosítja
annak
kompenzálását, valamint a becsatlakozás kontaktushibájának
kimutatását.
A készülék mikrokontrollere a beállított
paraméterek értékétől függően vezérli a
teljes
mérési
folyamatot.
Megfelelő
időtartamú gerjesztést biztosít, az aktív
időintervallumokban
ellenőrzi
a
termofeszültség lefolyását, és a mérési
folyamat végén a vizsgált időintervallumok
eredményét
összegezve
minősíti
a
kontaktust.
A
berendezés
működési
paramétereinek ellenőrzése, módosítása és
eltárolása egy PC és a telepített, jól
áttekinthető grafikus kezelő felülettel
rendelkező
kommunikációs
alkalmazás
segítségével
egyszerűen
és
gyorsan
elvégezhető.
A
készülék
alkalmas
kommunikációs felülettel rendelkezik a
gyártási folyamatot vezérlő berendezéshez
való
csatlakoztatáshoz.
A
mért
termofeszültség felerősített értéke egy
mérőponton oszcilloszkóppal megfigyelhető.
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Főbb műszaki adatok:
Gerjesztő pulzusok:
feszültsége:
áramkorlátja:
Időparaméterek:
gerjesztő pulzusok:
kiértékelési (aktív) ablakok:
feléledési ablakok:
felbontás:
Termofeszültség küszöbértékek:
(minden aktív időablakban)
pozitív tartomány:
negatív tartomány:
felbontás:
Kommunikációs interfész a PC-hez:
Interfész a folyamatvezérlőhöz:
Start:
üzemkész:
Pass/Fail:
javítható (opció):
LED diódák:
teszt ciklus:
PC kommunikáció:
javítható (opció):
Mérőpontok:
termofeszültség:
szinkron:
Bemeneti tápellátás:
Áramfelvétel:
Érintésvédelmi osztály:
Működési hőmérséklet tartomány:
Relatív nedvességtartalom:
Légköri nyomás:
Berendezés tömege:
Berendezés méretei:
Hűtés:

igazodik a vizsgált kontaktus típusához
igény szerint beállítható
5 ÷ 50msec
0 ÷ 50msec
1 ÷ 50msec
1msec
0.1 ÷ 5mV
0.1 ÷ 5mV
0.025mV
RS-232C
TTL (input)
TTL (output)
TTL (output)
TTL (output)
zöld
sárga
piros
erősítés: 400 ± 2%
aktív ablakok (TTL)
230V / 50Hz
60mA (max. 0,5A)
IP64
0˚C ÷ +50˚C
max. 65%
87kPa ÷ 107kPa
kb. 6kg
200mm*300mm*80mm
természetes áramlású léghűtés

Kapcsolat:
DeMaS Kft.
H-1046 Budapest, Pöltenberg u.23
Tel.: (+361) 399-0158
Fax: (+361) 369-6320
E-mail: info@demas.hu
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