
Leak Tester CETATEST 815 Twin 

หลกัการทํางาน เครือ่งทดสอบการร่ัวแบบเปรยีบเทยีบความตา่งศักดิแ์รงดัน CETATEST 815 รุน่สองชอ่งนี ้ไดรั้บการ
ออกแบบมาเพือ่การทํางานแบบสองชอ่งทดสอบ เหมาะกับตัง้คา่ทีเ่หมอืนกันในการทดสอบ สามารถ
เลอืกชอ่งในการทดสอบได ้อัตราการ่ัวทีวั่ดไดม้าจากการสญูเสยีแรงดันอากาศของชิน้งานทดสอบจะ
ถกูนําไปเปรยีบเทยีบกับชิน้ทดสอบอา้งองิ

วธิกีารทํางาน การทํางานแบบเหมอืนพารามเิตอรก์ัน หรอื แบบเดีย่วๆ 

การประมวลผลของสญัญาณ เร็ว 24-บทิ-A/D-ตัวแปลง (คา่ความละเอยีดภายใน: อยา่งมปีระสทิธภิาพ 0.01 Pa) 
เป็นกระบวนการแบบสมจรงิของการสัญญาณการวัดคา่

ชนดิของวาลว์ วาลว์แบบซที

การประมวลผล ระบบตัวควบคมุชนดิไมโครแบบสมจรงิ, 16-Bit µC / 40 MHz 

เซ็นเซอร ์ เซ็นเซอรแ์รงดันอากาศแบบเปรยีบเทยีบ 1 ตัว, เซ็นเซอรแ์รงดันแบบสัมพัทธ ์1 ตัว 

ชว่งการวดั ± 500 Pa / ± 5,000 Pa (displayed resolution: 1 Pa) 
other ranges on request 

หนว่ยวดั Pa, hPa, psi, Pa/s. hPa/s, mbar*l/s, ml/min, ml/h, l/min, l/h 

ชว่งแรงดนัทดสอบทีต่ ัง้คา่ไดท้าง
อเิล็คทรอนคิ 

-1 บาร,์ 200 มลิลบิาร,์ 1 บาร,์ 6 บาร,์ 10 บาร,์
ชว่งแรงดันเกจแบบลบและแบบบวกทีส่ามารถผสมกันได ้สําหรับแรงดันอืน่ๆ และ สามารถเลอืกตัว
ควบคมุแรงดันแบบเมคานคิอืน่ๆ ไดต้ามตอ้งการ โปรดระบุ

วธิทีดสอบ/วธิทีดสอบเสรมิ การสญูเสยีแรงดัน, เตมิกอ่นทดสอบ (รวมถงึการเตมิหลายๆครัง้), เตมิลมอยา่งชา้, การวเิคราะหเ์คอรว์
ของการเตมิลมและการรอใหล้มนิง่, พรอ้มวาลว์ควบคมุให ้

การควบคมุระบบ ตรวจเช็คสภาพของระบบดว้ยการควบคมุเซ็นเซอรแ์รงดันแบบเปรยีบเทยีบแรงดัน, 
การควบคมุการจ่ายแรงดันอากาศ 
กรณีทีช่อ่งหนึง่หยดุการทดสอบ (อาจเกดิจากการร่ัวในปรมิาณมากๆ) อดีชอ่งหนึง่ยังสามารถทําการ
ทดสอบตอ่ไปไดจ้ดจบกระบวนการ 

เฟสทดสอบทีท่ําการโปรแกรม หน่วงเวลา, การเตมิกอ่น, การเตมิเต็ม, รอใหอ้ากาศนิง่, การวัดอัตราการร่ัว, การปลอ่ยลมออก, 
การเตมิอากาศเขา้ไปในหอ้งทดสอบ, การถา่ยเทอากาศ, การเตมิลมอกีครัง้ 

ขดีจาํกดัเฉพาะวธิทีดสอบ แรงดันกอ่นเตมิเต็มเพือ่ทดสอบ, แรงดันการอัดลมเขา้, ระดับชิน้งานซอ่มและเสยี

การจดัการการเขา้ใชเ้มน ู การเขา้เมนูดว้ยรหัสผา่นตามระดับสทิธิก์ารใชง้านของผูใ้ช ้

หนว่ยความจาํพารามเิตอร ์ สามารถบันทกึชือ่ทดสอบไดถ้งึ 64 ชือ่พารามเิตอร ์ในการตัง้โปรแกรมทดสอบ สามารถสง่ขอ้มลูไปที่
อนิเตอรเ์ฟสเครือ่ง หรอื ไปที ่พอรท์ USB ได ้



Leak Tester CETATEST 815 Twin 

ฟงักช์ ัน่ ตา่งๆ สถติผิลทดสอบโดยละเอยีด, จํานวนรอบทีท่ดสอบ, แสดงจํานวนครัง้ในการบรกิารภายใน, นับถอยหลัง 
แสดงผล, บันทกึการเปลีย่นพารามเิตอร,์ บันทกึชดุและเคอรว์การวัด, หอ้งสมดุการเชือ่มตอ่แบบไดนา
มกิ (DLL) สําหรับการตัง้โปรแกรมอนิเตอรเ์ฟสโดยพอรท์ RS-232 

อนิเตอรเ์ฟส ตา่งๆ ฟังกช์ัน่ ดจิติอล I/O 
(มาตรฐาน) 

RS-232 
(มาตรฐาน) 

 โปรฟีบัส DP 
(สว่นเสรมิ) 

อเีทอรเ์นท 
(สว่นเสรมิ) 

เริม่ / หยุด / รเีซท X X X X 
การเลอืกโปรแกรม X X X X 
สถานะเครือ่ง / ความผดิพลาด
ของระบบ X X X X 

การประเมนิผล (ผา่น / ไมผ่า่น) X X X X 
การกําหนดค่าพารามเิตอร ์ X X X 
ผลลัพธก์ารวัด X X X 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดยอ่ยๆ X X X 

โปรดระบอุนิเตอรเ์ฟสทีน่อกเหนอืจากนีเ้พิม่เตมิ

แหลง่จา่ยไฟและการใชไ้ฟ 100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz, 0.6 – 0.3 A 
ขึน้อยูก่ับระดับของการขยายสงูสดุไมเ่กนิ 60 W 

การจา่ยลม 6 - 10 บาร ์และ 0,5 บาร ์ทีม่ากกวา่แรงดันทดสอบ (ISO 8573-1) 

ชอ่งสําหรบัตอ่ลม อนิพทุ (จ่ายลมเขา้เครือ่ง): 6 มม ชนดิเสยีบแลว้ล็อค 
ชอ่ง สําหรับทดสอบชิน้งาน 6 x 1 มม สําหรับตอ่สายลมแบบโพลอิาไมด ์
สามารถออกไดม้ากถงึ 3 ทาง [อปุกรณ์เสรมิ] 

ขนาด กวา้ง: 345 มม, สงู: 145 มม (3U), ลกึ: 435 มม 

นํา้หนกั 10 กก โดยประมาณ 

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

การสอบเทียบ DAkkS และ 
ใบร ับรองการสอบเทียบ DAkkS 

เคร่ืองรุ่น CETATEST 815 ทุกเคร่ือง (มีช่วงทดสอบแรงดันลม -1 ถึง 60 บาร ์ท่ีมีช่วงการวัด 500 Pa) จะ
มาพร ้อมใบรับรองการสอบเทียบของ DAkkS 

การรบัประกนั 3 ปี กรณีมสีัญญาการบํารงุรักษา (สว่นเสรมิ) เพิม่เป็น 5 ปี 
อปุกรณ์อืน่ๆ (สว่นเสรมิ) เครือ่งกรองอากาศ, อปุกรณ์ร่ัวมาตรฐาน, วาลว์แบบ  3/2 สําหรับทดสอบการร่ัว, 

RS-232 / อะแด็บเตอรแ์ลน, ซอฟทแ์วรป์ระมวลผลและควบคมุ, 
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 
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