
  

WDS-5 KN Dijital Ekran Elektronik Üniversal Test Cihazı 

 

1.UYGULAMA 

Gerilme, sıkıştırma, bükme, kesme ve düşük malzemeler için geniş bir yelpazede uygulanabilir. Metal, lastik, 

plastik, yay, tekstil ve komponent testleri için uygundur. İlgili sanayi, araştırma ve geliştirme, test enstitüleri 

ve eğitim merkezlerinde yaygın olarak kullanılır. 

 

2.STANDART 

ASTM, ISO, DIN, GB ve diğer uluslararası standartlar. 

 

 

 

 



  

 

3.ANA TEKNİK PARAMETRELER 

 

Model WDS-5 

Max.Yükleme 5000N 

Yapı Tek sütun çift boşluk   

Kontrol methodu Tek fiş kontrol   

Yükleme kapasitesi 1 sınıf 

Yükleme aralığı 2%～100%F·S 

Yerdeğişim Çözünürlüğü 0.01mm 

Test hızı 1-500mm/min 

Çekme boşluğu  600mm   

Sıkıştırma boşluğu 600mm  

Güç Kaynağı AC220V±10%，50Hz  

Kavrama 

Kama tipi, plaka tipi ve tüketicilerin  
talep ettiği diğer kavramalar 
 

Ölçüler 425*400*1315 mm 

Ağırlık 90kg 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

4. ANA ÜNİTE ÖZELLİKLERİ 

4.1) Tek sütun yapısını kullanır , çekme için daha düşük, sıkıştırma için daha yüksek, çift boşluk. Işın, adım 

daha az kaldırılıyor, hafif ama katıdır. 

4.2) Bilyalı vidalı tahrik kullanıldığında, boşluk iletimini gerçekleştirmeyin, test kuvvetinin ve deformasyon 

hızının hassas kontrol edilmesini sağlayın. 

4.3) Fotoelektrik enkoder, yüksek çözünürlüklü, güçlü anti-müdahale yeteneği olan yer değiştirme 

sensörüdür. 

4.4) Hareket mesafesi nedeniyle sensörün hasar görmesini önlemek için kirişin hareket aralığını kontrol 

etmek için kullanılan sınır mekanizmasına sahip kalkan plakası çok büyüktür. 

4.5) Taşıma kirişleri, yüksek kaliteli hassas işleme sacından imal edilmiştir, sadece numunenin kırılmasından 

kaynaklanan titreşimi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda sertliği artırır. 

4.6) Motor kuyruğu, çalışma yüzeyinin üzerinde yukarıdadır, bu tasarım ana ünitenin daha düşük alan 

daraltılmasını, tüm makinenin daha koordinasyonlu olmasını ve motorun dönmesi ile oluşan ısının 

yayılmasını kolaylaştırır ve elektrikli bileşen ömrünü uzatır. 

4.7) Üçlü sütun zorunlu yönlendirme, ölçümün tekrarlanabilirliğini daha da sağlamlaştırmak için ana 

ünitenin rijitliğini çok geliştirmiş kılar. 

4.8) Cıvata tipi kavrama tesisatını kabul edin, kavramayı daha kolay değiştirin. 

 

5.FONKSİYON ÖZELLİKLERİ 

5.1) Otomatik kalibrasyon: sistem kalibrasyon değerinin doğruluğunu otomatik olarak gerçekleştirebilir. 

5.2) Numune kırıldıktan sonra, otomatik durdurma. 

5.3) Otomatik görüntüleme: Tüm test işlemi sırasında LCD gerçek zamanlı olarak test gücü, zirve değeri, yer 

değiştirme, test hızı ve test kuvvet-zaman eğrisi, test kuvvet-yer değiştirme eğrisi görüntülenir. 

5.4) Otomatik geri dönüş: ışın otomatik olarak test tamamlandığında başlangıç konumuna döner. 

5.5) Kırılma kararı: Kırılma sonrası numune, ışın otomatik olarak hareketi durdurur. 

5.6) Sınırlı koruma: Program kontrolü ve mekanik sınırlama koruması 

5.7) Aşırı yük koruması: % 3-5'inden fazla yükleme de otomatik olarak çalışmayı durdurur. 

5.8) Otomatik hesaplama: Örneklem çapından sonra otomatik hesaplama alanı (yuvarlak); Genişlik, kalınlık 

(düz), numune ölçme yöntemi. 

 

 



  
6. KONFİGÜRASYONLAR 

6.1) yüksek mukavemetli ana ünite…………………………………………………….1 set 

6.2) Yüksek hassasiyetli ark senkron yavaşlama sistemi………………..……1 takım 

6.3) Yüksek hassasiyetli bilyalı vida…………………………………………………… 2 adet 

6.4) Motor ve Kontrol Sistem(PANASONIC isteğe bağlı)……………………  1 set 

6.5) Yüksek hassasiyetli yükleme sensörü(CELTRON isteğe bağlı)……    1 adet 

6.6) Yüksek doğruluklu fotoelektrik enkoder……………………………………. 1 adet 

6.7) Çekme fikstürü………………………………………………………………………..… 1 takım 

6.8) Sıkıştırma Fikstürü………………………………………………………………………1 takım 

6.9) LCD Kontrolör……………………………………………………………………………  1 set 

6.10) Yazıcı(isteğe bağlı)…………………………………………………………………… 1 set 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


