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หลกัการทํางาน เครือ่ง CETATEST XS เป็นรุน่กระทัดรัด, ประหยัดและสามารถทดสอบตรวจจับการร่ัวของชิน้งานเล็กๆ 
ทีใ่ชเ้วลาผลตินอ้ยๆ ในกระบวนการผลติแบบอตัโนมัต ิเครือ่งรุน่นีใ้ชเ้ซ็นเซอรเ์กจวัดแรงดันในการวัด
อัตราการสญูเสยีแรงดันทีเ่กดิจากการร่ัวทีช่ ิน้งานทดสอบ (วธิวัีดแรงดันสัมพัทธ)์ 

สวัธิกีารทํางาน การทํางานแบบหนึง่ชอ่ง 

การประมวลผลของสญัญาณ 24-บทิ-A/D-ตัวแปลง 
 

ชนดิของวาลว์ กลอ่งฟังกช์ัน่หลากหลายควบคมุแบบสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 

เซ็นเซอร ์ เซ็นเซอรแ์รงดันแบบสัมพัทธ ์

ชว่งการวดั สงู ถงึ 20.000 Pa, ขึน้อยูก่ับแรงดันทดสอบ (คา่ความละเอยีดทีแ่สดง: 1 Pa) 
โปรดระบ ุชว่งการวัด อืน่ๆ 

หนว่ยวดั Pa, hPa (การสญูเสยีแรงดัน) 
บาร ์(แรงดันทดสอบ) 

ชว่งแรงดนัทดสอบทีต่ ัง้คา่ไดท้าง
อเิล็คทรอนคิ 

-1.000 มลิลบิาร;์ 200 มลิลบิาร;์ 1.000 มลิลบิาร;์ 6,00 บาร;์ 10,00 บาร ์
ชว่งแรงดันเกจแบบลบและแบบบวกทีส่ามารถผสมกันได ้สําหรับแรงดันอืน่ๆ และ สามารถเลอืกตัว
ควบคมุแรงดันแบบเมคานคิอืน่ๆ ไดต้ามตอ้งการ 

วธิทีดสอบ การวัดการสญูเสยีแรงดัน 

วธิทีดสอบเสรมิ เตมิลมเขา้อยา่งชา้ๆ, เตมิกอ่นทดสอบ 

ข ัน้ตอนการทดสอบโปรแกรม การตัง้คา่เฉพาะงาน 

ขดีจาํกดัเฉพาะวธิทีดสอบ การอัดลมเขา้, ระดับชิน้งานซอ่มและเสยี 

การจดัการการเขา้ใชเ้มน ู ดจิติอล I/O หรอื ดว้ยซอฟทแืวรค์อมพวิเตอร,์ สัง้งานระยะไกล (สว่นเสรมิ) 

หนว่ยความจาํพารามเิตอร ์ สามารถบันทกึชือ่ทดสอบไดถ้งึ 8 ชือ่พารามเิตอร ์สามารถสรา้งพารามเิตอรผ์า่นซอฟทแ์วรค์อมพวิเอร์
ของ CETA 
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อนิเตอรเ์ฟส ตา่งๆ ฟังกช์ัน่ ดจิติอล I/O 
(มาตรฐาน) 

RS-232 
(มาตรฐาน) 

 โปรฟีบัส DP 
(สว่นเสรมิ) 

 เริม่ / หยุด X  X 
 การเลอืกโปรแกรม X  X 
 สถานะเครือ่ง / ความ

ผดิพลาดของระบบ X  X 

 การประเมนิผล (ผา่น / ไม่
ผา่น) X X X 

 ผลลัพธก์ารวัด  X X 
 การกําหนดค่าพารามเิตอร ์   X 

 
แหลง่จา่ยไฟและการใชไ้ฟ จ่ายไฟภายนอก 24 VDC 

ขึน้อยูก่ับระดับของการขยายสงูสดุไมเ่กนิ 20 W 

การจา่ยลม 0.5 บาร ์เหนอื แรงดันทดสอบ  
เทยีบกับ 50 มลิลบิาร ์ภายใตแ้รงดันประมวลผล (ISO 8573-1) 

ชอ่งสําหรบัตอ่ลม อนิพทุ (จ่ายลมเขา้เครือ่ง): 6 มม ชนดิเสยีบแลว้ล็อค 
ชอ่ง สําหรับทดสอบชิน้งาน 6 x 1 มม, 6 มม แหวนอัดแน่น [สว่นเสรมิ] 

ขนาด กวา้ง: 280 มม, สงู: 90 มม, ลกึ: 250 มม 

นํา้หนกั 6 กก โดยประมาณ 

อปุกรณท์ีน่ําสง่ สายจ่ายไฟ, คูม่อืและเอกสารอืน่ๆ บนแผน่ซดี,ีเอกสารการไดม้าตรฐาน (CE), ใบรับรองการสอบเทยี, 
ปล๊ักไฟ D-Sub รวมถงึสายไฟสําหรับอนิพทุและเอา้พทุ (การเชือ่มตอ่ PLC) 

การรบัประกนั 3 ปี กรณีมสีัญญาการบํารงุรักษา (สว่นเสรมิ) เพิม่เป็น 5 ปี 

อปุกรณ์อืน่ๆ (สว่นเสรมิ) เครือ่งกรองอากาศ, ชิน้ทดสอบมาตราฐาน, วาลว์แบบ 3/2 ทางกันร่ัว, ทีค่วบคมุระยะไกล อืน่ๆ อกี ใน 
แคตตาล็อก 

 CETA Testsysteme GmbH 
Marie-Curie-Straße 35-37 
40721 Hilden    - Germany – 
Tel.: +49 (0) 2103 / 2471 - 75 
Fax: +49 (0) 2103 / 2471 - 76 
E-mail: sales@cetatest.com 
Internet: www.cetatest.com 

 บรษิทั แมกซ ์แวล ูเทคโนโลย ีจาํกดั 
261 ซอยออ่นนชุ 17 แยก 16  ถนนสขุมุวทิ 77 
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ 10250 
Tel.:  +66 (0) 2 717 7199 
Fax :  +66 (0) 2 300 2272 
E-mail: sales@maxvalue.co.th 
Internet : www.maxvalue.co.th 

 

mailto:sales@cetatest.com

	สัวิธีการทำงาน
	การประมวลผลของสัญญาณ
	เซ็นเซอร์แรงดันแบบสัมพัทธ์
	สูง ถึง 20.000 Pa, ขึ้นอยู่กับแรงดันทดสอบ (ค่าความละเอียดที่แสดง: 1 Pa)โปรดระบุ ช่วงการวัด อื่นๆ
	Pa, hPa (การสูญเสียแรงดัน)
	-1.000 มิลลิบาร์; 200 มิลลิบาร์; 1.000 มิลลิบาร์; 6,00 บาร์; 10,00 บาร์ช่วงแรงดันเกจแบบลบและแบบบวกที่สามารถผสมกันได้ สำหรับแรงดันอื่นๆ และ สามารถเลือกตัวควบคุมแรงดันแบบเมคานิคอื่นๆ ได้ตามต้องการ
	การตั้งค่าเฉพาะงาน
	การอัดลมเข้า, ระดับชิ้นงานซ่อมและเสีย
	ดิจิตอล I/O หรือ ด้วยซอฟทืแวร์คอมพิวเตอร์, สั้งงานระยะไกล (ส่วนเสริม)
	สามารถบันทึกชื่อทดสอบได้ถึง 8 ชื่อพารามิเตอร์ สามารถสร้างพารามิเตอร์ผ่านซอฟท์แวร์คอมพิวเอร์ของ CETA
	ฟังก์ชั่น
	ดิจิตอล I/O
	RS-232
	 โปรฟีบัส DP
	เริ่ม / หยุด
	X
	X
	การเลือกโปรแกรม
	X
	X
	สถานะเครื่อง / ความผิดพลาดของระบบ
	X
	X
	การประเมินผล (ผ่าน / ไม่ผ่าน)
	X
	X
	X
	ผลลัพธ์การวัด
	X
	X
	การกำหนดค่าพารามิเตอร์
	X

	แหล่งจ่ายไฟและการใช้ไฟ
	การจ่ายลม
	ช่องสำหรับต่อลม
	ขนาด
	น้ำหนัก
	อุปกรณ์ที่นำส่ง
	อุปกรณ์อื่นๆ (ส่วนเสริม)
	CETA Testsysteme GmbH


