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STANOWISKO DO BADAŃ
NAPĘDÓW ELEKTROMECHANICZNYCH
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. 48 364 42 41, fax 48 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

S

tanowisko przeznaczone jest do badania napędów elektromechaniczncyh (siłowników) stosowanych w układach wentylacji oraz systemach
ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
MSWiA. Unikatowy w skali kraju skomputeryzowany system składający
się ze stanowiska i zdefiniowanych metod badawczych, adresowany jest do jednostek badawczych i producentów siłowników elektrycznych.

Stanowisko umożliwia:
 wyznaczanie charakterystyk obciążeniowych,
 prowadzenie badań trwałościowych,
 prowadzenie badań środowiskowych
w warunkach ujemnych i dodatnich
temperatur przy zmiennej wilgotności,
 wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych.

Panel sterowania

Widok ogólny stanowiska

Wymuszenia mechaniczne:		
 siła
do 5000 N
 moment
do 40 Nm
 skok
do 1000 mm
 kąt obrotu
do 270°
Wymuszenia środowiskowe:
 temperatura od -25°C do +75°C
Pomiar:
		

siły, momentu, przemieszczenia,
temperatury, wilgotności, ilości cykli
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Przebieg charakterystyk eksploatacyjnych
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TEST STAND FOR ELECTROMECHANICAL DRIVES
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM
K. Pulaskiego 6/10, 26-600 Radom, Poland, phone: (00 48 48) 364 42 41, fax: (00 48 48) 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

T

he stand is designed to test electromechanical drives (actuators) used
in ventilation systems and fire protection systems in accordance with
the Regulation of the Ministry for Internal Affairs and Administration
(MSWiA). The computerised system, unique in the national scale,
consisting of the stand and the defined test methods is particularly intended
to be used by research institutes and manufacturers of electric linear and rotary
actuators.
The stand enables the following processes to be executed:
 Determination of load characteristics,
 Endurance tests,
 Environmental tests at subzero and plus
temperatures and variable humidity,
 Determination of current-voltage
characteristics.

Control panel

General view of the stand

Mechanical extortions:		
 Force
up to 5000 N
 Torque
up to 40 Nm
 Linear stroke up to 1000 mm
 Angular stroke up to 270°
Environmental extortions:
 Temperature between -25°C and +75°C
Measurement:
		
		

force, torque, displacement,
temperature, humidity, number
of cycles
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