
                                                   

UNIVERSAL TEST CİHAZI 

DI-CP/V4 

 

PRO serisinin bir parçası olan DI-CP / V4 modeli, nominal kapasiteleri 400 kN ve 2000 kN arasında olan gerilme, 

sıkıştırma, eğilme / bükme ve kopma testlerini gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Gerilmeyi alt bölgede bulunan 

ve üst test alanında ki hidrolik kulpları kullanarak test edin. 

Her makinede HoyWin® test kontrol yazılımı ve özel tasarlanmış elektronik ürünlerimiz bulunur. Bu kullanıcıların 

basit ve sezgisel bir arayüz aracılığıyla maksimum performans ve hassaslık elde etmelerini sağlar. 

Uygulamalar; metallerin, kabloların, teçhizatların, betonun, kompozitlerin vb. test edilmesini içerir. 



                                                   
Özellikleri: 

• Çifte test alanı. 

• HBM® yük hücresi (bu teknolojideki uluslararası lider). 

• Daha fazla üretkenlik ve rahatlık için rahat çalışma yüksekliği. 

• HoyWin® yazılımlı bilgisayar. 

• Modern görünüm. 

• Hidrolik gergin tutmaçlar. 

 

İsteğe bağlı Aksesuarlar: 

• Çevre güvenliği. 

• Her test için çok çeşitli araçlar. Sıkıştırma,eğilme, kopma vb. 

• Omuz veya vida kafa örnekleri için tutucular. 

• Ekstensometreler. 

• Farklı örnekler için fitiller. 

 

KAPASİTE 400KN / 600KN 1000KN 1500KN / 2000KN 

Piston Hızı (ileri) 150(mm/min) 150(mm/min) 100(mm/min) 

Piston Hızı (Geri) 200(mm/min) 250(mm/min) 150(mm/min) 
Piston Hareketi(mm) 500mm 500mm 500mm 

Çeneler Arası Mesafe 100-600 100-600 100-600 

Çekme Yatay Boşluk 620 750 810 

Basma Yatay Boşluk 340 440 500 

Max. Yükseklik 3400 3900 4000 

Ölçüler 1050*900*2400 1250*1000*3400 1250*1000*3500 

Ağırlık 3600 5000 6000 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvvet Çevirici 
Makine Doğruluğu(sınıf) 0.5 

Aralık 0.4% – 100% FS 

Çözünürlük 0.001% FS 

Yerdeğişim Çevirici 
Tip Doğrusal Kodlayıcı 

Çözünürlük < 0.01mm 

Doğruluk <0.1% 



                                                   
MALZEME TESTİ YAZILIMI HOYWİN 
HoyWin® şunları içerir: 
- HoyWin® yazılımı 
- PC + Monitör + Klavye + Fare 
- Microsoft Windows PRO 
  
Temel Özellikleri: 
  
10 kullanıcı tanımlı alana sahip test tanım dosyalarının oluşturulması test tanımı sağlamak için, test dosyaları 
oluşturulabilir veya çalıştırıldıktan sonra açılabilir; böylece kimlik tespiti ve ayarları istediğiniz zaman kurtarma ve kontrol 
etme seçeneği elde edilir. 
  
Makine kontrol dosyalarının oluşturulması: 
  
Uluslararası standartlara göre ana testleri yürütmek için önceden tanımlı kontrol dosyalarıdır. Test hızı EN ISO 6892-1 ve 
ASTM E8'e göre gerinim oranları (Yöntem A) ve baskı oranları (Yöntem B) üzerine etkilerini temel alır. 
Gerekli diğer testlerin tanımlanması için 20 adıma kadar farklı makine kontrol dosyalarının isteğe bağlı kolay kullanıcı 
tarafından programlanması. 
  
Bu adımlar aşağıdakiler için ayarlanabilir: 
  
- Gerilme oranı (MPa s-1) 
- Çekme hızı (s-1) 
- Paralel uzunluk gerinim hızı (s-1) 
- Tutamaç ayırma oranı (mm s-1) 
  
Örnek tanımı için dosyaların oluşturulması: 
  
- Test parçası tipi 
- Test parçası boyutları 
- Paralel uzunluğun orijinal kesit alanı (S0) 
- Orijinal ölçü uzunluğu (L0) 
- Paralel uzunluk (Lc) 
- Ekstensometre ölçme uzunluğu (Le) 
- Makine kontrolü seçimi 
  
Yapılan hesaplamalar: 
  
HoyWin® programı, EN ISO 6892-1 standardının "Ek A" örnekleme frekansları, makine yazılımının geçerliliğine ek olarak 
yazılım doğrulanabilir. 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen TENSTAND projesi tarafından oluşturulan dosyaları kullanarak 
.www.npl.co.uk/tenstand 
Program, her müşteri için farklı hesaplamalar yapmak üzere yapılandırılmıştır: 
- Rm Çekme dayanımı 
- ReH Üst akış dayanımı gücü 
- ReL Düşük akış dayanımı gücü 
- Rp Plastik uzatma 
- Rt Toplam uzatma 
- E Esneklik modülü 
- Kırılma sonrası yüzdelik uzama 
 

 



                                                   
  
Veri ve grafik görselleştirme: 
  
- Test yürütülürken gerçek zamanlı grafik görselleştirme. 
- Aynı anda 5 farklı parametrenin görselleştirilmesi için seçenek. 
- Grafik ölçekleri ve SI birimleri (Uluslararası Birim Sistemleri) manuel seçimi. 
- Yakınlaştırılabilir kritik grafikler alanları. 
- Farklı grafikler arasında ekran karşılaştırması. 
- Tabloları başka bir bilgisayardan bile daha sonraki görselleştirme ve analizlere kaydedin. 
- İstişare ve rapor oluşturma için sonuçların .mdb formatında kaydedilmesi 
 

 


