
                                        
  

 

 

WDS-10/20/30/50/100 Dijital Kontrollü Çekme Kopma Test cihazı 

 

 

1. Uygulama: 

Gerilim, sıkıştırma, bükme, kesme ve düşük devir testi gibi geniş bir uygulama yelpazesi 

vardır. Metal, kauçuk, plastic, yay, tekstil, component testleri için elverişlidir. Sanayi, ar-ge 

birimleri, test enstitüleri, eğitim merkezleri vb. alanlarda geniş çap kullanımı söz konusudur. 

 

2.Standartlar: 

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

 

 

 

 



                                        
  

 

3. Ana Teknik Parametreler: 

Model 
WDS-10 WDS-20 WDS-30 WDS-50      WDS 100 

 
 

Maks. Yük 
1000kN 2000kN 3000kN 5000kN 10.000 KN  

Yapı Tek sütünlü çift Kolon 
 

Kontrol Yöntemi Dijital Kontrol 
 

Yük Hassasiyeti ISO 7500 1 class 
 

Yük Aralığı 2%～100%Full ·Skala  

Deplasman 

Çözünürlüğü 
0.04um 

Test Hızı 0.05-1000mm/min 

Gerilim Boşluğu 800mm 

Sıkıştırma Boşluğu 800mm 

Test genişliği 400mm 

Güç kaynağı AC220V±10%，50Hz 

Tutucular Kama tipi, plaka tipi ve tüketicilerin talep ettiği diğer tutucular 

Ebatlar 800*490*1960mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
  

 

4- Ana Birim Özellikleri:: 

4.1 Daha düşük gerilim, daha yüksek sıkıştırma, çift boşluklu yapı.  

4.2 Test kuvvet ve deformasyon hızının kontrolünü hassas bir biçimde sağlar. 

4.3 Kolon hareketli aralığını kontrol etmek için kullanılan sınır mekanizması ile 

kalkan plaka, sensör hasarı önlemek için daha geniş hareket aralığı. 

4.4 Tablo ve hareketli sutunlar yüksek kaliteli hassas işlenmiş çelik plakalardan 

üretilirmiştir. Sadece numune kırlımasından dolayı oluşan titreşimi düşürmekle 

kalmaz aynı zamanda sağlamlığı da arttırır. 

4.5 Ölçüm tekrarlanabilirliği sağlamak için çok gelişmiş ana unite. 

4.6 Civata tipi tutucu kurulum ile daha kolay tutucu değişimi. 

4.7 Aşırı akım, aşırı gerilim, aşırı hız, aşırı yük korumaya sahip AC servo sürücü ve 

AC servo motor ile daha stabil ve güvenilir performans. 

5. Yazılım Özellikleri: 

5.1 Numune kırılması durumunda otomatik durma özelliği. 

5.2 Otomatik Görüntüleme: Gerçek zamanlı olarak test kuvvetini, deplasmanını, 

hızını, tepe değerini, test durmunu gösterir. 

5.3 Otomatik geri dönüş: Test bittikten sonra cihaz otomatik olarak başlangıç 

pozisyonuna geri döner. 

5.4 Hasar durumu: Numune kırılması durumda kirişin otomatik olarak durması 

5.5 Sınır Koruma: Program kontrol ve mekanik sınır koruma. 

5.6 Aşırı yük koruma: Nominal yükün %3 ~ 5’den fazla olması halinde cihazın 

çalışmayı durdurması. 

5.7 Otomatk hesaplama: Girilen numune değerlerinin hesaplandığı alan. 

 

 

 

 



                                        
  

 

6.Konfigürasyon: 

6.1 Ana ünite-----------------------------------------------------------------------------------1 takım 

6.2 Yay senkron yavaşlama sistemi------------------------------------------------------1 takım 

6.3 Vidalı mil------------------------------------------------------------------------------------2 adet 

6.4 AC Servo motor and kontrol sistemi (Panasonic opsiyonel)-------------- 1 takım 

  

 

 

  

6.5 Yük sensörü（CELTRON opsiyonel）-------------------------------------------1 adet 

6.6 Printer ----------------------------Opsiyonel--------------------------------------------1 adet 

6.7 LCD Kontrol Ünitesi---------------------------------------------------------------------1 adet 

6.8 Germe Fikstürü--------------------------------------------------------------------------1 suit 

   Yuvarlak :4-9mm,9-14mm（opsiyonel）;Düz:0-7mm,7-14mm（opsiyonel） 

6.9 Sıkıştırma fikstürü-- --------------------------------------------------------------------1suit 

   6.8 Bükme fikstürü（opsiyonel）-------------------------------------------------------1suit 

 
  

6.9 LCD kontrolörü-------------------------------------------------------------------------1adet 

6.10 Yazıcı-（opsiyonel）----------------------------------------------------------------1 adet 


