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หลกัการทํางาน เครือ่ง CETATEST 515 สามารถทดสอบตรวจจับการร่ัวของชิน้งานเล็กๆ ทีใ่ชเ้วลาผลตินอ้ยๆ ใน
กระบวนการผลติแบบอตัโนมัต ิเครือ่งรุน่นีม้ใีหเ้ลอืก 3 รุน่ทีแ่ตกตา่งกัน  การกําหนดคา่ “closed 
components - high resolution” ใชสํ้าหรับชิน้งานทีไ่มส่ามารถอัดอากาศเขา้ไปได ้เรยีกวา่  
“ชิน้งานปิด”. สามารถตรวจวัดอัตราการร่ัวทีเ่ล็กมากๆ ของชิน้งานไดด้ ี[0,03 มลิลลิติร < ∆V < 1,0 
มลิลลิติร). ฟ่ังกช์ัน่ “pressure loss - high speed” สามารถวัดการร่ัวของชิน้ทดสอบทีเ่ล็กมากๆ ได ้
ในระบบการวัดแบบอตัโนมัตทิีม่คีวามเร็วสงูได.้  
การกําหนดคา่ “pressure rise” มสีัญญาณการวัดทีส่งูกวา่  (เทยีบกับรุน่ CETATEST 815) และ 
สว่นประกอบภายใน (เชน่ วาลว์ปิด, การควบคมุแรงดันขัน้ตน้), เมือ่โดยปกตเิป็นสว่นประกอบภายนอก
ระบบการวัด 

วธิกีารทํางาน การทดสอบแบบชอ่งเดยีว 

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

นวิมาตกิ ขนาดปรมิาตรทีเ่ล็กลงเพือ่คา่ความละเอยีดดขีึน้ 

การประมวลผล ระบบตัวควบคมุชนดิไมโครแบบสมจรงิ, 16-Bit µC / 40 MHz  

เซ็นเซอร ์ เซ็นเซอรแ์รงดันอากาศแบบเปรยีบเทยีบ, เซ็นเซอรแ์รงดันแบบสัมพัทธ ์

ชว่งการวดั ± 500 Pa / ± 5,000 Pa (คา่ความละเอยีดทีแ่สดง : 1 Pa);  
โปรดระบ ุชว่งการวัด อืน่ๆ 

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

ชว่งแรงดนัทดสอบทีต่ ัง้คา่ได้
ทางอเิล็คทรอนคิ 

-1,000 มลิลบิาร,์ 200 มลิลบิาร,์ 1,000 มลิลบิาร,์ 6 บาร,์ ชว่งแรงดันเกจแบบลบและแบบบวกทีส่ามารถ
ผสมกันได ้สําหรับแรงดันอืน่ๆ และ สามารถเลอืกตัวควบคมุแรงดันแบบเมคานคิอืน่ๆ ไดต้ามตอ้งการ 

วธิทีดสอบ สญูเสยีแรงดันอากาศ, “ชิน้งานปิด – ความละเอยีดสงู”, 
สญูเสยีแรงดันอากาศ, “ความเร็วสูง”, การเพิม่ขึน้ของแรงดัน 

วธิทีดสอบเสรมิ เตมิกอ่นทดสอบ (รวมถงึการเตมิหลายๆครัง้), ชดุของโปรแกรม, เตมิลมอยา่งชา้, การวเิคราะหเ์คอรว์ของ
การเตมิลมและการรอใหล้มนิง่, ผลลัพธเ์ป็นศนูยอ์ยา่งตอ่เนือ่ง, การชดเชยอณุหภมู,ิ จุดศนูยแ์ปรผัน, การ
ทดสอบซํ้าๆ/การปรับค่าเวลาทดสอบแบบอตัโนมัต,ิ พรอ้มวาลว์ควบคมุให ้

การควบคมุระบบ ตรวจเช็คสภาพของระบบดว้ยการควบคมุเซ็นเซอรแ์รงดันแบบเปรยีบเทยีบแรงดัน,  
การควบคมุฟังกช์ัน่โดยอัตโนมัต ิ(อปุกรณ์เสรมิ),  
การควบคมุการจ่ายลม 

ข ัน้ตอนการทดสอบโปรแกรม หน่วงเวลา, เตมิกอ่น, อัดลมเขา้, รอใหอ้ากาศนิง่, วัดอัตราการร่ัว, ปลอ่ยลมออก,  
เตมิอากาศเขา้ไปในหอ้งทดสอบ, ถา่ยเทแรงดันไปทีห่อ้งทดสอบ, เตมิลมอกีครัง้ 

ขดีจาํกดัเฉพาะวธิทีดสอบ แรงดันกอ่นเตมิเต็มเพือ่ทดสอบ, แรงดันการอัดลมเขา้, ระดับชิน้งานซอ่มและเสยี 

การจดัการการเขา้ใชเ้มน ู การเขา้เมนูดว้ยรหัสผา่นตามระดับสทิธิก์ารใชง้านของผูใ้ช ้

หนว่ยความจาํพารามเิตอร ์ สามารถบันทกึชือ่ทดสอบไดถ้งึ 64 ชือ่พารามเิตอร ์ในการตัง้โปรแกรมทดสอบ สามารถสง่ขอ้มลูไปที่
อนิเตอรเ์ฟสเครือ่ง หรอื ไปที ่พอรท์ USB ได ้
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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 / ความผดิพลาดของ
ระบบ 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 เทยีบเทา่กับ 50 มลิลบิาร ์ภายใตแ้รงดันในการ
ประมวลผล (ISO 8573-1) 

ชอ่งสําหรบัตอ่ลม อนิพทุ (จ่ายลมเขา้เครือ่ง): 6 มม ชนดิเสยีบแลว้ล็อค 
ชอ่ง สําหรับทดสอบชิน้งาน 3 x 1.7 มม ขันแน่น, 3 มม แหวนในการอัดแน่น [อปุกรณ์เสรมิ] 
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 515 ทุกเคร่ืองท่ีมีช่วงการวัด 500 Pa จะมาพร ้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 
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