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Princip funkce 

CETATEST 915-G je plně automatický měřič průtoku pro detekci netěsných dílů.  
Zkouška je automaticky startována po připojení zkoušeného dílu. Tento pracovní 
postup je vyvinut speciálně pro průmysl plynových přístrojů a pro opravné práce 
v automobilním průmyslu. Pokles tlaku na laminární měřící trati je změřen 
snímačem tlakové diference a přepočítán na hodnotu průtoku. 

Způsob měření přímé laminární měření průtoku 

Zpracování signálů rychlý 24-bit-A/D-převodník, zpracování hodnot měřených signálů v reálném čase 

Řízení chodu mikroprocesorový systém - real time, 16-bit μ/ 40 MHz 
Startovací funkce volitelný automatický start 

Snímače tlaku diferenční snímač, snímač relativního tlaku (zkušební tlak) 

Rozsahy měření 
 

0,0 až 120,0 ml/h s žádným, nebo jedním desetinným místem [ml/h], 
0,00 až 2,00 ml/min s jedním, nebo dvěma desetinnými místy [ml/min] 
(další rozsahy na vyžádání) 

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

Mechanicky regulovatelné 
zkušební tlaky 

150 mbar a 600 mbar 
(další rozsahy na vyžádání) 

Typy zkoušek / doplňky ke 
zkouškám zkouška těsnosti na bázi měření průtoku, sledování  

Programovatelné fáze 
zkoušky přípravná fáze, plnění, stabilizace, měření 

Nastavitelné hranice plnící tlak, 
vyřazovací hranice pro zkoušený díl, hranice dopracování 

Obsluha intuitivní vedení v menu, 
uživatelské úrovně chráněné heslem 

Paměť parametrů 
64 individuálně parametrizovatelných zkušebních programů s alfanumerickým 
označením programu 
zkušební programy je možno exportovat / importovat přes přístrojová rozhraní 
nebo USB paměť  
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Weitere Funktionen 
detailní statistika výsledků, čítač cyklů, ukazatel intervalu údržby, záznam změny 
parametrů, měřených průběhů a měřených sérií,  knihovna pro programování interface 
(DLL) 

Přístrojový interface Vstup / výstup Digitální I/O 
(standard) 

R S - 2 3 2 
(standard) 

Profibus DP 
(volitelné) 

Ethernet 
(volitelné) 

 Start / Stop / Reset X X X X 
 Volba programu X X X X 
 Status / chyba systému X X X X 
 Hodnocení (dobrý / vadný) X X X X 
 Parametrizace  X X X 
 Výsledky měření  X X X 
 Podrobná chybová hlášení  X X X 
  

 Jiná rozhraní po dohodě 

Napájecí napětí 

Příkon 
100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz, 0,6 – 0,3 A 

na každý stupeň sestavy max. 60 W 

Napájení tlakovým 
vzduchem alespoň 1,0 bar nad zkušební tlak resp. 50 mbar pod zkušební podtlak 

Pneumatické přívody 
vstup (napájecí tlak) : 6 mm nástrčná spojka 
výstup pro zkoušený díl :  6 x 1 mm převlečná matice,  
volitelné doplnění - až tři pneumatické ovládací výstupy  

Rozměry šířka : 345 mm, výška : 145 mm (3 HE), hloubka : 435 mm 

Váha cca. 10 kg 

Obsah dodávky speciální obal, síťový kabel, dokumentace na CD, prohlášení výrobce (CE), konektor 
SUB-D včetně kabelu pro vstupy a výstupy (komunikace SPS) 

Záruka 3 roky při každoroční pravidelné údržbě, volitelné - prodloužení na 5 let 

Příslušenství (volitelné) filtrační sestava, kalibrovaná nětěsnost, těsný 3/2-ventil, adaptér RS-232/Ethernet, 
řídící a vyhodnocovací SW, další příslušenství v katalogu CETA 
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