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for leak tests  
 

  

หลกัการทํางาน เครือ่ง CETATEST 915-G สามารถทดสอบอัตราการใหลโดยอัตโนมัตของชิน้งานได ้สามารถให ้
เริม่ตน้ทดสอบโดยอัตโนมัต ิการทํางานการวัดอัตราการใหลดว้ยวธินีีไ้ดถ้กูออกแบบและพัฒนามา
สําหรับอตุสาหกรรมแกส๊รถยตนม์าโดยเฉพาะ รวมไปถงึงานซอ่ม การวัดแรงดันลมทีล่ดลงดว้ย
เซ็นเซอรเ์กจแรงดันแบบเปรยีบเทยีบ ถกูนําไปแปลงเป็นค่าอัตราการใหลแบบลามน่ิาร ์

วธิกีารทํางาน การวัดอัตราการใหลสมํ่าเสมอโดยตรง 

การประมวลผลของสญัญาณ เร็ว 24-บทิ-A/D-ตัวแปลง 
เป็นกระบวนการแบบสมจรงิของการสัญญาณการวัดคา่ 

การประมวลผล ระบบตัวควบคมุชนดิไมโครแบบสมจรงิ, 16-Bit µC / 40 MHz 

ฟงักช์ ัน่เร ิม่การทํางาน สามารถเลอืกใหเ้ริม่ทํางานเองได ้

เซ็นเซอร ์ เซ็นเซอรแ์รงดันอากาศแบบเปรยีบเทยีบ, เซ็นเซอรแ์รงดันแบบสัมพัทธ ์

ชว่งการวดั 0.0 to 120.0 ml/h รวมหรอืไมร่วมหนึง่ตําแหน่งหลังจุดทศนยิม [ml/h], 
0.00 to 2.00 ml/min รวมหนึง่หรอืสองตําแหน่งหลังจุดทศนยิม [ml/min] 
(ชว่งการวัดอืน่ๆ โปรดระบุ) 

หนว่ยวดั ml/min, ml/h, l/min, l/h, mbar*l/s 

ชว่งแรงดนัทดสอบ 150 มลิลบิาร ์และ  600 มลิลบิาร ์
(ชว่งการวัดอืน่ๆ โปรดระบุ) 

วธิทีดสอบ/วธิทีดสอบเสรมิ ทดสอบการร่ัวบนพืน้ฐานของหลักการใหล, การวัดผลลัพธท์ีเ่ป็นศนูย ์ 

ข ัน้ตอนการทดสอบโปรแกรม หน่วงเวลา, อัดลมเขา้, รออากาศนิง่, วัดอัตราการร่ัว 

การกําหนดคา่ในการยอมรบัทีป่รบั
ได ้

แรงดันทีอ่ัดเขา้ไป  
สามารถกําหนดระดับตา่งๆ ในการยอมรับชิน้งานเสยีและด ี

การจดัการการเขา้ถงึวธิทีํางาน 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, หอ้งสมดุการเชือ่มตอ่แบบไดนามกิ 
(DLL) 

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 1.0 บาร ์มากกวา่แรงดันทดสอบ 

ชอ่งสําหรบัตอ่ลม อนิพทุ (จ่ายลมเขา้เครือ่ง): 6 มม ชนดิเสยีบแลว้ล็อค 
ชอ่ง สําหรับทดสอบชิน้งาน สําหรับตอ่ทอ่โพลอีาไมด ์ขนาด 
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), ใบรับรองการ
สอบเทยีบ, ปล๊ักไฟ D-Sub รวมถงึสายไฟสําหรับอนิพทุและเอา้พทุ (การเชือ่มตอ่ PLC) 

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 
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