
Leak Tester CETATEST 815 HP-PR 

หลกัการทํางาน เครื่องรุ่น CETATEST 815 HP-PR น้ีสามารถต้ังค่าแรงดันสูงในการทดสอบได ้หลากหลายถึง  400 บาร  ์โดย
การใช ้โหมดการเพ่ มิแรงดัน ข้ันต ้นของการทดสอบน้ันสามารถเพ่ิมแรงดันสูง (ได ถึ้ง  400 บาร์ ). 
การวดัอตัรา การร่ วัจะทําท่ ข้ัีนตอนท่ สีอง 

การทํางานแบบสองชอ่ง ตามคณุสมบัตเิครือ่ง 

ชนดิของวาลว์ วาลว์แบบดอกเห็ด (สําหรับระยะเริม่ตน้), วาลว์แบบเลือ่น (สําหรับรยะรอง) 

ตวัควบคมุข ัน้ตอนการทํางาน ระบบการควบคมุระดับไมโครแบบหลายอัน 

ตวัแปลงสญัญาณแรงดนั ตัวแปลงสัญญาณแรงดันตา่งศักดิช์นดิไพอโีซ (ในขัน้ตอนรอง) 

เซ็นเซอรแ์รงดนัทดสอบ เซ็นเซอรเ์กจแรงดันแบบไพอโีซ (ในขัน้ตน้) 

ชว่งการวดั ± 500 Pa, ± 5,000 Pa (ความละเอยีดทีแ่สดง: 1 Pa) 
ชว่งการวัด อืน่ๆ โปรดระบ ุ

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

วธิทีดสอบ การเพิม่แรงดัน 

ระบบควบคมุ ตรวจเช็คสภาพของระบบดว้ยการควบคมุเซ็นเซอรแ์รงดันแบบเปรยีบเทยีบแรงดัน, 
วาลว์ปิดการใหลทีเ่กนิ 

แรงดนัทดสอบถกูควบคมุโดย
ระบบเมคานคิ

แรงดันทดสอบข้ันต ้น : 400 บาร์  
ุแรงดันทดสอบข้ันรอง : 140 มิลลิบาร์ , แรงดันอ่ืนๆ โปรดระบ 

จอแสดงผลดจิติอล จอแสดงผลแบบ LCD (240 x 128 Pixel) 

พารามเิตอรท์ดสอบในการ
โปรแกรม 

ระยะแรงดันทดสอบขัน้เริม่ตน้-ขัน้รอง :แรงดันเป้าหมาย, คา่ขอบเขตแรงดัน, เวลาหน่วง, เวลาอัดลม, เวลา
รอใหอ้ากาศนิง่, เวลาวัดคา่การร่ัว, คา่ขอบเขตของอdp, เวลาปลอ่ยลมออก, ระดับของของเสยี, ระดับของ
ซอ่ม 

การจดัการการเขา้ใชเ้มน ู การเขา้เมนูดว้ยรหัสผา่นตามระดับสทิธิก์ารใชง้านของผูใ้ช ้

หนว่ยความจาํพารามเิตอร ์ สามารถบันทกึชือ่ทดสอบไดถ้งึ 64 ชือ่พารามเิตอร ์

การเก็บรกัษาพารามเิตอร ์ เมือ่บันทกึเขา้ไปแลว้ ขอ้มลูสามารถเก็บไวไ้ดน้าน ( 10 ปี) 

การควบคมุการเขา้ระบบ ดว้ยการใชร้หัส 4 หลัก (สามารถยกเลกิได)้ 

ทีน่บัจาํนวนของด-ีเสยี ตอ่ โปรแกรม 

การรเีซทสิง่ควรรู ้ สามารถเลอืกจะใชห้รอืไมไ่ด ้

การประเมนิผล แสดงวา่ของด ี(สเีขยีว), แสดงของผดิ (สเีหลอืง), แสดงของเสยี (สแีดง) 



Leak Tester CETATEST 815 HP-PR 

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

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 / ความผดิพลาดของระบบ 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  (สําหรับเครือ่งรุน่ CETATEST 815 แตล่ะเครือ่ง) 

การจา่ยลม 6 - 10 บาร ์(ISO 8573-1)) 

ชอ่งสําหรบัตอ่ลม อนิพทุ (จ่ายลมเขา้เครือ่ง): 6 มม ตัวเมยี 
ชอ่ง สําหรับทดสอบชิน้งาน 6 x 1 มม สําหรับตอ่สายลมแบบโพลอิาไมด ์

นํา้หนกั  23 กก โดยประมาณ  (รุน่หนึง่ชอ่งทดสอบ, 33 กก (รุน่สอบชอ่งทดสอบ) 

การรบัประกนั 3 ปี กรณีมสีัญญาการบํารงุรักษา (สว่นเสรมิ) เพิม่เป็น 5 ปี 

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