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P

enetrometr jest automatycznym urządzeniem, w którym zastosowano nowoczesną technologię pomiaru penetracji. Umożliwia to precyzyjny pomiar wg dowolnej normy, a także wg programu użytkownika. Możliwy
jest transfer wyników do komputera i ich zapis w formatach rozpoznawanych przez arkusze kalkulacyjne.
Obsługa odbywa się za pomocą ekranu dotykowego najnowszej generacji lub zdalnie, przy użyciu oprogramowania komputerowego.
Penetrometr przeznaczony jest m.in. do badania konsystencji produktów petrochemicznych (np. smary, asfalty, parafiny), produktów spożywczych (np. margaryny), wyrobów kosmetycznych (np. kremy), a także zapraw murarskich oraz
plastycznych materiałów wybuchowych. Może być wykorzystywany jako urządzenie badawcze albo jako przyrząd dydaktyczny działający w modelu otwartego
kształcenia na odległość. Urządzenie pozwala na zrealizowanie oznaczeń zgodnych m.in. z normami: PN-ISO2137:2011, PN-C-04161:1982, PN-EN 1426:2009,
PN-EN 1015-4:2000, PN-V-04011-18:1999, ASTM D 5, ASTM D 217, ASTM D 937,
ASTM D 1403, ASTM D 1321.
Zasilanie:		
			

230 VAC (50 Hz)
100÷350 VDC

Wymiary (W x S x G): 		

730 x 400 x 500 mm

Waga: 		

30 kg z oprzyrządowaniem

Zakres pomiarowy:		

0–620 jednostek

Dokładność:		

0,1 jednostki

Współpraca z komputerem:
			
			
			

– port USB
– możliwość sprzężenia z kamerą oraz sterowanie z pozycji PC
– zdalna możliwość realizacji szkoleń z metod badań i obsługi
penetrometru z wykorzystaniem technik wirtualnej rzeczywistości

Funkcje:		
			

– badawcza
– dydaktyczna

Widok urządzenia
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T

he PL-14 penetrometer is an automatic device in which modern technology for penetration measurement
is used in order to enable precise measurement according to any norm or user programme.

It’s possible to transfer the results to the computer and save them in the formats recognized by the
spreadsheets. The device is operated with the use of the latest touch screen with very clear graphic symbols,
but its remote operation is also possible thanks to computer software used.
The PL-14 Penetrometer is designed to test the properties of petrochemical
products (grease, asphalt, paraffin), food products (margarine), cosmetics
(creams), pharmaceutics mixtures (ointments), plastic explosive materials,
and many others. The penetrometer can function as a research device or
a didactic tool operating in the distant open learning model. The device
meets the requirements of many standards, including the following:
PN-ISO2137:2011, PN-C-04161:1982, PN-EN 1426:2009, PN-EN 1015-4:2000,
PN-V-04011-18:1999, ASTM D 5, ASTM D 217, ASTM D 937, ASTM D 1403,
ASTM D 1321.
Power supply: 			
				

230 VAC (50 Hz)
100÷350 VDC

Dimensions (H x W x D): 			

730 x 400 x 500 mm

Weight: 			

30 kg with instrumentation

The range of measurement:		

0–620 units of measure

Precisions: 			

0.1 unit of measure

Computer communication port:
				
				
				

– USB port
– possible connection with the camera and the control from the PC
– possible remote execution of training courses field in the of penetrometer
maintenace in which virtual reality techniques are applied

Functions:			
				

– research
– didactic

View of the device
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