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บรษัิท 

บรษัิท CETA Testsysteme จํากดั ตัง้อยูท่ีเ่มอืง ฮลิเด็น ใกลเ้มอืง ดเูซลดอรฟ์ ผูเ้ชีย่วชาญผลติเครือ่งมอืวัดอัตราการร่ัวและอตัรา
การใหลคณุภาพสงู มามากกวา่ 25 ปี มหีลายบรษัิทชัน้นําทั่วโลกไดนํ้าเครือ่งของเราหลายพันเครือ่งไปใชใ้นหลายแอพพลเิคชัน่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นของการประกนัและการควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลติแบบอัตโนมัต ิ ดว้ยการวจัิยและพัฒนาอย่าง
ตอ่เนื่องในผลติภัณฑข์องเราเพือ่ใหต้อบสนองรูปแบบทีห่ลากหลายในการผลติในปัจจุบนั สิง่เหลา่นีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ บรษัิท 
CETA มคีณุสมบตัแิละความสามารถเพยีงพอทีจ่ะเป็นผูร้่วมงานในการแกปั้ญหาของทา่นได ้

ผลติภัณฑ ์

 เครือ่งทดสอบอตัราการร่ัวดว้ยเซ็นเซอรเ์กจวดัแรงดนัแบบความตา่งศักดิ์
 เครือ่งทดสอบอตัราการร่ัวดว้ยเซ็นเซอรเ์กจแรงดนัดา้นบวก
 เครือ่งทดสอบอตัราการร่ัวดว้ยเซ็นเซอรเ์กจวดัอตัราการใหลแบบอนุภาค
 เครือ่งทดสอบอตัราการร่ัวดว้ยเซ็นเซอรไ์ฮโดรเจน
 เครือ่งทดสอบอตัราการร่ัวดว้ยการวดัอตัราการใหลแบบราบเรยีบ
 ระบบตรวจวัดอตัราการร่ัว
 อปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ

การบรกิาร 

 ดา้นวศิวกรรม
 การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการทํา
 การฝึกอบรม
 การบรกิารดา้นตา่งๆ เชน่ การซอ่ม การบํารุงรักษา การสอบเทยีบ
 การคํานวณ หาคา่ Cg- และ  Cgk

การบรกิารการสอบเทยีบ 

 การสอบเทียบและให ้ใบรับรอง DAkkS ด ้านแรงดัน
 การสอบเทียบและให ้ใบรับรอง Factory calibration ด ้านการใหล และ ด

า้น แรงดัน

ใบประกาศนยีบตัร 

 DIN ISO 9001
 DAkkS laboratory (D-K-19566-01-00)
 WEEE-Reg.-No. DE 61168724
 ลิขสิทธ์กิารควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ

(สทิธบิตัรหมายเลข 100 45 472)
 รางวัลคุณภาพยอดเย่  ียมของ North Rhine-Westphalia 2002
 คะแนนความนิยมความน่าเช่  ือถือยอดเย่  ียมปี  2012 - 2017

(Hoppenstedt, Bisnode Germany)

ลกูคา้ 

 กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์
 กลุม่ดา้นเทคโนโลยทีางการแพทย

 ์ กลุม่อตุสาหกรรมการประกอบ
รายการตัวอยา่งชิน้งานทดสอบ 

โปรดดหูนา้ถัดไป 
 อตุสาหกรรมท่นํีาเคร่อืงเราไปใชใ้นการผลติแลว้

http://www.cetatest.com/
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เซ็นเซอรเ์บรค ABS 
วาลว์ ABS 
ปัม้สเปร 
ทีป่ลอ่ยถงุลมนริภัย 
กลอ่งใสอ่ลมูเินีย่ม 
มอเตอรเ์สาอากาศ 
Anti-skid valves 
ตลบัลกูปืน 
วาลว์ลกูบอล 
แบตเตอรี ่
ทีทํ่าใหเ้ข็มขดัแน่น 
ทีเ่ก็บอาหาร 
ทอ่น้ํามันเบรค 
Brake lines 
Built-in fittings 
Calorifiers 
Carburettors 
Castings 
Catalytic converters 
Catheters 
Central locking systems 
นาฬกิา 
Clutch transducers 
เครือ่งทํากาแฟ 
Compensator reservoirs for 
brakes and coolers 
Compensators 
ตวัคอนเนคเตอร ์
Cooler caps 
ทอ่หลอ่เย็น 
เครือ่งหลอ่เย็น 
Cylinder heads 
ปัม้จา่ยน้ํามัน 
ระบบหัวฉดีน้ํามันดเีซล 
ทีปิ่ดประตไูฟฟ้า 

Drives 
เคร่อืงโกนหนวดไฟฟ้า 
เคร่อืงแปรงฟั นไฟฟ้า 
เคร่อืงยนต์  
Exhaust manifold 
ระบบท่ อไอเสยี 
ท่กีรองอากาศ 
ถึงดับเพลิง 
ข ้อต่ อ 
เคร่อืงทําร อ้น 
Fuel injection ramps 
ทางใหลของน้ าํมัน 
ตัวประกอบแก๊ ส 
ระบบให ้ความร อ้นแก๊ ส 
เคร่ืองปรับค่ าแรงดันอาก
าศ Gas pressure springs 
Gas ranges 
Gear shifts 
เกยีรร์ถยนต ์
หลอดไฟฮาโลเจนHalogen lights 
Headlamps 
เครือ่งถา่ยเทความรอ้น 
Heating regulators 
Hot water apparatus 
กรอบรโีมท 
วาลว์ไฮโดรลกิ 
หนา้ปัดวัด 
วาลว์หัวฉดี 
Injectors 
ตลบัหมกึพมิพ ์
Lambda probes 
หลอดไฟ 
ทีส่อ่งสวา่ง 
Microswitches 
เครือ่งยนตf์or windscreen wipers 

Photoelectric barriers 
ทอ่ตา่งๆ 
ลกูสบู 
แหวนพลาสตกิ 
Pneumatic seat controls 
วาลว์ลม 
ระบบพวงมาลัยเพาเวอร ์
ตูเ้ผา 
ตวัปรับคา่แรงดนัอากาศ 
ปัม้น้ํา 
Reflectors 
ตวัหน่วงเวลา 
Sanitary armatures 
Sealing caps 
Sealing rings 
Sensors 
Servo steering 
Silencers 
โซลนีอยวาลว์ 
เตารดีไอน้ํา 
เครือ่งทําความรอ้นถังน้ํา 
Sucking jet pumps 
Switches 
Syringes 
แทงคน้ํ์า 
Text markers 
ทีว่ดัอณุหภมู ิ
Thermos flasks 
Thermostats 
วาลว์น้ําชกัโครก 
Valve seats 
จกุลมลอ้รถ 
เครือ่งตม้น้ํา 
Water pick 
ทีย่กหนา้ตา่ง
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