
ЛАБОРАТОРНО
О Б О Р УД В А Н Е

П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Е Н  К А ТА Л О Г



-  Независима строителна лаборатория
-  Проектиране на транспортна инфраструктура
-  Оценка на съответствие и независим строителен надзор
-  Търговия със строителна лабораторна апаратура
ИТСИ ООД е официален представител за България, Сърбия и 

Северна Македония на лидерите в производството на строителна 
лабораторна апаратура като Alfa testing equipment, Geotechnical test 
equipment, Strassentest, Pile Test, Thermtest, Testmak, Bepete, Suez , Galdabini 
и други.

Представлявайки голям спектър от производители, успяваме да 
отговорим на нуждите на всички клиенти, осигурявайки перфектно 
съотношение цена / качество съобразено с индивидуалните нужди на 
всяка лаборатория, производител или строител.

Към търговския отдел на дружеството функционира висококва-
лифициран сервизен екип, който осигурява доставката и монтажа на  
новата апаратура, както и гаранционното и следгаранционно ú под-
държане и обслужване.

Използвайки експертизата на собствените ни независими 
строителни лаборатории, успяваме да предложим пълна услуга при 
оборудване на нови или обновяване на съществуващи лаборатории, 
включително техническо съдействие при акредитация от „Българска 
служба по акредитация“, консултации за оптимално разпределение на 
инвестициите в нова апаратура, обучение на персонала.

Ние гарантираме Вашето качество!

Институт по транспортно строителство 
и инфраструктура ООД е създаден през 2011г, 
като развива бизнес в няколко направления:

Dipl. Eng. Dr. Hristo Grozdanov



STRASSENTEST 
STRASSENTEST е една от водещите компании в областта на системите за тестване на 

строителни материали. Области на приложение за нашите тестващи машини са пътно 
строителство, строителство на мостове, изграждане на тунели, строителство на сгради 
и гражданско строителство. С нашия компетентен екип и целта да бъдем надежден и 
дългосрочен партньор на нашите клиенти, ние сме на ваша страна по всички въпроси, 
свързани с тестовото оборудване.

PILETEST
Основани преди повече от 24 години, ние сме специализирани в разработването на 

системи за пилотно изпитване за контрол на качеството и изпитване на интегритета на 
дълбоки основи (пилоти, шахти, кесони и др.). 1-ви PC-базиран пилотен ехо-тестер / 1-ви 
пилотен ехо-тестер с цифров сензор / 1-ви PC-базиран кръстосан ултразвуков тестер. 
Системите Piletest са най-лесните, продуктивни и най-бързи за работа в областта, както 
може да се прочете от отзивите на нашите клиенти. Лесното използване на ноу-хау се 
основава на годините на теренна работа преди да започнем да проектираме собствено 
оборудване и на непрекъснатата интеграция на обратната връзка с клиентите. Точни, 
продуктивни, здрави и лесни за използване. 3 години гаранция / 10 години безплатни 
актуализации на софтуера.

GEOTECHNICAL TEST EQUIPMENT
Geotechnical Test Equipment работи повече от 15 години в проектирането, 

производството и продажбата на оборудване, инструменти и компоненти за строително 
инженерство и тестване на материали. Установили сме дейност по целия свят в повече от 
190 страни. Предлагаме най-добри решения за тестове на място и лабораторни тестове 
на бетон, цимент, хоросан, битум, асфалт, почва, инертни материали, скали и стомана. 
Продуктите на Geotechnical Testing Equipment се произвеждат в Обединеното кралство и 
Европа. Ние сме наистина „THE BEST IN TEST“, това мото бележи нашия изключителен дух, 
създаден да запази визията и мисията на нашата компания.

THERMTEST
Thermtest напредва в измерването на топлопроводимостта, топлинната дифузия и 

специфичната топлина от 13 години. Нашата уникална комбинация от усъвършенствани 
лабораторни инструменти за топлопроводимост, преносими измервателни уреди и 
съответните аксесоари ни позволяват да предложим тестови решения, които да отговарят 
на повечето видове проби, приложения на тестване или бюджет. Нашият най-висок 
приоритет е да съответстваме на най-доброто решение за тестване на приложението.

SUEZ 
От откриването на Суецкия канал през революциите в хигиената и общественото 

здраве и градския комфорт, нашите решения и технологии придружават градовете и 
индустриите, за да отговорят на предизвикателствата на градския и демографския растеж. 
SUEZ надгражда своята новаторска история и култура на иновации, за да обяви нова 
амбиция: да оформи устойчива среда, сега, с градове, индустрии и граждани.

Чрез SUEZ Water Purification Systems Ltd (по-рано Purite Ltd.) ние произвеждаме, 
инсталираме и обслужваме стандартни и специално изградени системи за пречистване на 
водата, за използване в лаборатории, здравеопазване и промишлени приложения. 
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BEPETE / BRECON
BEPETE е марка на BRECON GmbH от Кьолн.
Базата на BRECON GmbH в Кьолн е водеща в производството на повече от две 

десетилетия вибрационни технологии, обслужващи световната бетонова индустрия.
BEPETE застава за иновативна технология за контрол на качеството на строителните 

материали, с акцент върху тестването на качеството на бетона.

TESTMAK MATERIAL TEST EQUIPMENT
Testmak е производител и доставчик на оборудване за тестване на строителни 

материали, използвано за тестване на бетон, цимент, агрегати, асфалт и почвени проби 
по EN, ASTM и AASHTO стандарти. От основаването ни през 2008 г. ние се превърнахме 
в един от водещите производители на машини за изпитване на натиск. Машините 
на Testmak се използват в цял свят от държавни агенции, търговски лаборатории 
за тестване, производители на готови смеси, изпълнители и университети. През 
последните 8 години, нашите клиенти признаха нашата отдаденост към качествените 
продукти, производителността и удовлетвореността на клиентите, които се превърнаха 
в крайъгълния камък на нашия успех и растеж. Нашите продукти имат гаранция 2 
години срещу производствени грешки.

ALFA TESTING EQUIPMENT
От създаването си през 1972 г. ALFA произвежда оборудване за изпитване на 

бетон, цимент, инертни материали, почва, асфалт, скали и стомана. ALFA е лидер в 
поддръжката на клиенти, качеството на продукта, производствените постижения 
и капацитета в региона и повечето страни в света. Приложихме над 45 години 
опит в бизнеса за изпитване на материали и го поставихме във всички аспекти на 
маркетинга, изследванията и разработката, обслужването на клиенти, инсталациите 
и следпродажбените услуги. Днес логото на ALFA е известно като качество, сигурност, 
почтеност и надеждност на световния пазар с професионално отношение, работна 
етика и доверие. Работата на отделението и опитът през годините развиха нашето 
отношение. Със своето гарантирано качество, поддръжка на клиенти, бърз срок за 
доставка и поддръжка след продажба, ALFA изнася продукти в повече от 116 страни 
по целия свят.

GALDABINI 
Основана през 1890 г. и изцяло собственост на семейство Galdabini. Началната 

занаятчийска дейност по поддръжка и ремонт на местно родената текстилна индустрия 
почти веднага се превърна в конструиране на машини за механична индустрия. 
Галдабини е създал своята история с повече от век, прекаран с непроменен пионерски 
дух и страст към технически предизвикателства, които сега са се превърнали в наши 
ценности. Компанията винаги е имала силно желание за иновативни решения. В наши 
дни ние проектираме и произвеждаме универсални ипитващи машини, изправящи 
машини и хидравлични преси.
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ШЛИФОВЪЧНАТА МАШИНА ТИП 305

Шлифовъчната машина тип 305 е за смилане на проби. 
Предимството на шлифовъчната машина е, че с едно 
задържащо приспособление пробите могат да се шлайфат 
от двете страни. И двете страни стават по този начин 
успоредни.

• Размери (ДxШxВ): около 1800 x 1500 x 1700 mm

• Тегло: около 350 kg

• Дължина на смилане мин / макс: 50 mm to 320 mm

• 230/400 V

STRASSENTEST

АВТОМАТИЧЕН АНАЛИЗАТОР ЗА АСФАЛТОВА 
СМЕС, ТИП 520

Автоматичната система за извличане се използва, когато 
съдържанието на свързващо вещество на пробите за 
смесване чрез „определяне на теглото“ трябва да бъдат 
определени. Системата за извличане е изключително 
предназначена за използване на негорими разтворители 
Тетрахлоретилен (= перхлор) или метиленхлорид.
Сместа може да се концентрира до около 700 - 800 мл. 
След това оставащото количество може да се дестилира 
допълнително във вакуумно реакционен изпарител.
Работната процедура на системата съответства на процесът 
на студено извличане. Тестваният продукт се измива 
автоматично. Цялата система е затворена по време на целия 
процес на извличане.
Чрез автоматично изсушаване на ситата и цилиндъра на 
центрофугата след процеса на извличане, отделянето на 
пари от разтворители почти напълно се избягва. Поради 
затворената конструкция на извличане в собствен шкаф 
камина не е необходима. Системата е свързано само с 
вентилационно въздушно устройство с постоянен обем от  
въздушен поток (> 500 m3 / h).

• Размери: 1240 x 810 x 1880 mm

• Тегло: ок. 550 kg

• 400 V, 50 Hz



5

ПЪТНА СОНДАЖНА МАШИНА 
ТИП 290

Машината за ядки е монтирана на ремарке с две колела. 
Снабдена със сферичен съединител, спирачки и ръчна 
спирачка, както и механизъм за заден ход. Теглото без 
товар е 1000 кг (без вода, напълнена в резервоара за вода). 
Допустимата макс. скорост е 100 км в час. Един човек може 
да упавлява машината за ядки - чрез хидравлично сваляне 
и повдигане на самата машина. По време на свалянето на 
машината за ядки ремаркето се повдига от два хидравлични 
цилиндъра, и по този начин се задейства допълнително 
натоварване на основната плоча на машината за ядки. По 
този начин се постига висока стабилност на оборудването. 
Това води до добра пробивна способност и дълга 
издръжливост на боркороните. Хидравличните системи 
на машината за ядки се задвижват от двуцилиндров 
четиритактов двигател. Движението на машината за ядки 
се извършва с хидравличен мотор, може да се извършва 
и ръчно. Боркороната също се захранва от хидравличен 
двигател. Скоростта на въртене на боркороната се регулира 
от 10 - 680 об / мин. Насочването на машината за ядки се 
извършва от хромирани стоманени колони и регулируеми 
гнезда от месинг. Боркороната може да се центрира с 
4-точково центриращо устройство. Водата се изпомпва 
чрез електрическа помпа. Ремаркето на машината за ядки е 
снабдено със сертификат и разрешение за експлоатация на 
Асоциацията за технически преглед (TUV). Осветителната 
инсталация е оборудвана за електрически системи с 12 V. 
Доставката включва и две покривала, кутия с инструменти 
фиксирана върху ремаркето.

• Двигател - Briggs & Stratton, 15,7 kW, 21 HP
• Воден резервоар около 400L max. 
• Скоростта на пробиване - безстепенна от 10-

680 rpm. 
• Дълбочина на пробиване 550mm  

(зависи от боркороната, която се изплозва) 
• Пробиване на ядки с диаметър до 400mm
• Електрически стартер с ключ 
• Резервоар за гориво 8L
• Резервоар с хидравлично масло 80L 
• Допълнителен адаптор за чук за уплътняване 

или други хидравлични устройства.
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SINGLE GAUGE PLATE BEARING DEVICE 100KN,  
TYPE 701

Включващ алуминиев измервателен мост (намалена греда на 
Бенкелман), хидравлична система 100 kN с манометър, носеща 
плоча с диаметър 300 mm, шарнирни и гнездови съединения, 
комплект алуминиеви удължителни елементи, както и прецизен 
циферблат 30 mm, div. 0,01 mm с всички аксесоари.

• Размери вкл. кутия 1380 х 360 х 450 мм

• тегло 68 кг.

MARSHALL COMPACTOR, AUTOMATIC

Автоматичен уплътнител Marshall EN 12697-30, 
пълен, без комплект калъпи.
Чукът се произвежда от закалена специална 
стомана и е с водачи от две страни, 
така че да се осигури свободно падане.  
Възможно е калибриране.

• Размери: ок. 600 х 600 х 2250 мм

• Тегло: около 280 кг

• 230/400 V, 50 цикъла
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PILETEST 

PET (Pile Echo Tester)

• PET (Pile Echo Tester) използва метода Pulse-Echo 
(PEM) за бърз тест на целостта на пилота (контрол 
на качеството) на място с голям брой пилоти.

• Тестът започва, когато горната част на пилота е 
ударена ръчно с лек чук. Отразената вълна се 
улавя и анализира от цифровия акселерометър 
на PET, за да предостави информация относно 
дължината и формата на пилота. 

• PET е напълно съвместим с ASTM D5882-16: 
Стандартен метод за изпитване на целостта след 
въздействие от ниски напрежения при дълбоки 
основи и стандарт AFNOR P160-2,4 за тестване 
на целостта на пилоти, както и допълнителни 
стандарти.

• Устройството PET може да се свърже към вашия 
MS-Windows-компютър или с Bluetooth версията 
към вашия смартфон или таблет с Android.

• Пакетът PET включва всички версии на софтуера, 
за компютър и за Android

The Bluetooth PET
 
• Bluetooth PET може да бъде свързан към всяко 

Android устройство с Bluetooth (както и към 
стандартен компютър, лаптоп, таблет с Windows и 
т.н.).

• Поради яркия дисплей, дългия живот на 
батерията и достъпната цена Android устройства 
са идеални за полеви работи. Днес устройствата 
с Android имат повече от достатъчно капацитет 
за изчисляване и съхранение, за да се използват 
като перфектен Pile Echo Tester.

• Въпреки намалените размери, производителност, 
ASTM съответствието и лекотата на използване са 
също толкова добри, както ако PET работи на по-
голям лаптоп или таблет.
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CHUM (Cross Hole Ultra sonic Monitor) 

• CHUM (Cross Hole Ultra sonic Monitor) използва метода Crosshole Sonic 
Logging (CSL) за извършване на контрол на качеството на дълбоки 
основи с висока разделителна способност.

• Системата използва ултразвукова вълна, изпратена от предавател 
до приемник, изтеглена през напълнени с вода тръби, вградени в 
бетона. Измереното време на пристигане и енергия силно зависят от 
качеството на бетона. 

• Допълнителните методи, поддържани от CHUM, са Single Hole Ultra 
sonic Testing (SSL/SHUT) и Томография (дву- и триизмернa).

• CHUM е напълно съвместим с ASTM D6760 - 16, AFNOR NF P 94-160-1 и 
допълнителни стандарти.

PSI 

PSI използва добре познатия паралелен сеизмичен 
метод, за да установи дълбочината на съществуващите 
основи (конкретно пилоти), където надстройката не 
позволява достъп до главите на пилотите.
Тестът изисква монтиране на пластмасова тръба за 
достъп паралелно и възможно най-близо до тествания 
пилот. Тръбата трябва да бъде пренесена на дълбочина, 
надвишаваща предполагаемата дължина на пилот с 
8-10 м и напълнена с вода. В ненаситени почви тръбата 
трябва да бъде плътно заровена в дупката, за да се 
постигне добро свързване със заобикалящата я почва.

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА:
• Инструмент PSI
• Чук, оборудван с превключвател за задействане
• Цифров измервател на дълбочината (по избор и безжичен)
• Хидрофон
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BIT

BIT бързо и точно измерва наклона (вертикалнен) на

• Сух/мокър сондаж по време на и след пробиване - 
без нужда от тежък шублер

• Съществуващ пилот- без нужда от специални 
скъпи тръби с канали за измерване на наклона

• BIT се базира на жироскопичната технология, за 
да позволи лесно, бързо и продуктивно тестване 
на наклона, с много лека система, която може да 
се управлява от един оператор. 

Напълно поддържа стандарта: ASTM D8232 - 18

Сондажни:
BIT използва самия шнек/кофа като централизатор. 
Елиминирайки необходимостта от система, която се 
движи трудно.
BIT позволява бързо и точно определяне на наклона 
както в сухи, така и в мокри сондажи.
Големите сондажи и стените на диафрагмата могат 
бързо да бъдат тествани няколко пъти по време на 
пробиване, за да се даде възможност да се коригира 
работата в реално време.

Съществуващи пилоти:
Към сензора на BIT е прикрепен специален 
централизатор и спуснат в стандартна тръба за достъп 
(Няма нужда от скъпа тръба за измерване на наклона). 
BIT сензорът включва жироскоп, който постоянно 
измерва и компенсира въртенето на сензора в тръбата

• Правилата на FHWA, например, ограничават 
наклона на купчината до 20 mm/m, или 2%.

• Спецификациите на ICE (UK) позволяват 
отклонение не повече от 1:75 или 1.33%
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EN 196-1, 196-3, 459-2, 1015-11, 13454-2,  
ASTM C109, C348, C349, C305, BS 3892-1, 455-1

• Може да контролира 2 рамки

• Показване на тестовата графика в реално време.

• Поддръжка на много езици

• Избор на различни мерни единици; kN, Ton and lb

• Интерфейс за визуализация на резултатите и управление 
на паметта

Тип тест
Пълно-

автоматично 
компресиране

Полу-
автоматично 

компресиране

Капацитет 250 kN 250 kN

Измервателен обхват  
клас 1 25 to 250 kN 25 to 250 kN

Стойността на грапавостта 
на текстурата на товарните 
и спомагателните 
плоскости

≤ 3.2 µm ≤ 3.2 µm

Долни размери на валяка 165 mm 165 mm

Горни размери на валяка 165 mm 165 mm

Максимално вертикално 
отстояние между валяците 263 mm 263 mm

Диаметър на буталото 160 mm 160 mm

Максимално движение на 
буталото 50 mm 50 mm

Хоризонтално отстояние 300 mm 300 mm

Мощност 550 W 550 W

Обем на маслото 20L 20L

Максимално работно 
налягане 125 bar 125 bar

Скорост на бърз подход 50 mm/min 50 mm/min

Размери (WxLxH) 760x500x1650 mm 760x500x1650 mm

Тегло 395 kg 250 kg

Код на продукта CM 0157 CM0158

GEOTECHNICAL TEST EQUIPMENT
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ASTM C151; ASTM C141; AASHTO T107

•  Манометър 0 – 25 Bar

•  Поставка за проби 10 проби max.

•  Цифров регулатор на температурата  0 – 2250C

Автоклавът се използва за извършване на тестове 
за разширяване на циментови проби, причинено от 
хидратация на CaO и MgO.
Това се прави чрез определяне на обемната консистенция 
на пробите от хоросанната призма.
Пробите са изложени на високо налягане от пара в 
отделение с капацитет 10 екземпляра. Пробите могат да 
бъдат тествани едновременно при максимално налягане 
от 360 psi (25bar) и максимална температура (250C).

Cement Compression and Flexural Machine 25/250 KN е 
напълно автоматичен и е проектиран за тестване на 
натиск върху кубичнни форми 50x50x50 mm, 40x40mm 
и гъвкавост върху призмените форми 40.1×40x160 mm, 
съгласно съответните стандарти. Машината се състои от 
много твърда рамка с две колони с двойна тестова камера, 
автоматичен хидравличен блок с контролиран затворен 
контур и LCD графичен цифров контролно-отчетен блок. 
Много безшумният захранващ пакет може да зареди проба 
между 1 kN/sec до 20 kN/sec. При двустепенната помпа 
се използва помпа с високо подаване и ниско налягане 
за бърз подход, а радиалната бутална помпа с високо 
налягане с ниско подаване се използва за изпълнение на 
теста. За всички захранващи блокове се използва клапан 
за максимално налягане, за да се избегне претоварването 
на машината. И на двете рамки натоварването се измерва 
от товарната клетка, за да се получат точни резултати от 
теста. Машината е снабдена с предпазни врати и може да 
тества проби до 250KN.
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EN 196-21; ASTM C 114

• Проектиран за индустриален анализ

• Оборудван с филтри за Na, K, Li, Ba and Ca.

• Ниска температура, единичен канал

• Система за безопасност при повреда на пламъка

• Работи с пропан, бутан, натурална газ или LPG-газ

Фотометърът с пламък е устройство, което се използва 
при неорганичен химичен анализ за определяне на 
концентрацията на определени метални йони, сред които 
натрий, калий, литий, барий и калций. По принцип това е тест 
за контролиран пламък с интензитета на цвета на пламъка, 
количествено определен чрез фотоелектрична верига. 
Инструментът е снабден с автоматичен детектор при поява 
на повреда на пламъка за безопасност на потребителите, 
което го прави идеален за използване в лабораторни, 
промишлени и образователни обекти.

EN 196-2; EN 459-2; BS 1016:4;  
ASTM D2361; D 2795

• Предно зареждане а лесно опериране

• Конструиран с двойна кожа за задържане на хладна 
външна кутия

• Контрол на температурата чрез цифрова система PID

• Наличен в няколко размера

Муфелните пещи са широко използвани за определяне 
на различни свойства на строителните материали като 
загубата от запалване. Вертикалната повдигаща се врата 
насочва топлината далеч от потребителя. Превключвателят 
за безопасност изключва захранването, когато вратата е 
отворена. Вертикалната повдигаща врата има максимален 
достъп за лесно товарене и разтоварване
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EN 12390-7, 1097-6, BS 1881:114

• Регулируем термостат

• В комплект с капак

Тигелът се използва главно за топене на  
уплътняващото съединение. Апаратът се състои от 
алуминиев контейнер в добре обшит стоманен кожух, 
капак и термостатичен регулатор, за да регулира 
постоянната температура според нуждите

CN 0165

Капацитет 2.5 Hv

Температурен обхват +30 to +300°C

Мощност 700 W

Вътрешни размери 200 mm dia.x160 mm high

Външни размери 285 mm dia.x275 mm high

Тегло приблизително 2.7 kg

SAND EQUIVALENT SHAKER 

Шейкърът за пясъчен еквивалент се препоръчва за 
лаборатории извършващи редовни тестове за еквивалент 
на пясък.

Шейкърът се използва за равномерно разклащане на 
измервателни цилиндри с еквивалент на пясък. Осигурява 
разклащато действие при специфична скорост и удар. 
Сигурно и стабилно захващане на прозрачният пластмасов 
градуиран тестов цилиндър чрез основен щифт и пружинен 
държач на запушения край.
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THERMTEST

Материали Изолация, твърди конструкции и текстил

Тип сензори Flux Sensors (x 2)

Приложения Генерално тестване

Посока Through-Thickness

Типична топлопроводимост 0.005 до 0.5 W/mK (0.035 до 3.5 BTU/(hr·ft·°F))

Extended TC Thermal Couple Upgrade / 
Разширено надграждане на TC термична 
двойка

Up to 2.5 W/mK (17.3 BTU/(hr·ft·°F))

Време на измерване 30 до 60 min

Възпроизводимост Обикновено по-добра от 1%

Точност Обикновено по-добра от 3%

Температурен диапазон на плочата* -20 до 70°C (-4 до 158˚F)

Най-голям размер на пробата 300 x 300 x 100 mm (12 x 12 x 4 in)

HFM-100

Методът на измерване на топлинния дебит HFM-100 
е лесна за използване, бърза техника за измерване 
на топлопроводимост и измерване на термично 
съпротивление на изолационни продукти, строителни 
материали, опаковки и съвкупност от материали. 
Измерването на топлопроводимостта е показател 
за способността на даден материал да провежда 
топлина и може да бъде от решаващо значение за 
определяне на енергийната ефективност и топлинните 
характеристики на материалите. 
Thermtest HFM е проектиран да съчетава най-
висока точност, повтаряемост, най-широк 
температурен диапазон и водеща в индустрията 
производителност, всички с изключителна стойност. 
Следва международните стандарти: ASTM C518, ISO 
8301 и EN 12667.
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THW-L1 

THW-L1 след ASTM D7896-19 е широко 
използван за точно измерване на 
топлопроводимост, термична дифузия и 
специфична топлина на течности и пасти. 
Тази гъвкавост е значително разширена с 
добавянето на собствената температурна 
платформа (TP) на Thermtest, която е 
оценена от академични както и търговски 
потребители.

The transient hot wire (THW) се използва за 
тестване на течности повече от 30 години, 
което я прави един от най-публикуваните на-
лични методи за измерване на топлопрово-
димост на течности.

Материали Течности и пасти

Възможности за измерване Bulk Properties

Топлопроводимост 0.01 to 2 W/m•K

Допълнителни свойства Термична дифузия и специфична 
топлина

Диапазон на вискозитет     0.001 to 10,000,000 cP

Време за измерване 1 second

Възпроизводимост 1%

Точност    5%

Температурен диапазон -50 | -35 | 10 to 200°C

Налягане Up to 20 bar

Най-малък обем Volume 20 mL

Стандарти ASTM D7896-19
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TPS-EFF 

TPS-EFF (Transient Plane Source-EFFusivity) е преносим 
измервателен уред за директно определяне на 
термична ефузивност на текстил и други материали 
с ниска ефузивност, в съответствие с ASTM D7984-
16. С едно измерване с продължителност 2 или 10 
секунди материалите могат да бъдат точно измерени 
за топлинна ефузия.

TPS-EFF използва едностранен TPS сензор с диаметър 
30 mm и кратко време за изпитване, за да осигури 
едномерен топлинен поток. По време на измерването 
сензорът се нагрява с помощта на източник на 
постоянен ток, докато повишаването на температурата 
на пробата се записва едновременно с времето, 
чрез проследяване на промяната в електрическото 
съпротивление на спиралата на проводника. Наклонът 
на температурата спрямо специална функция на 
времето се използва за изчисляване на топлинната 
ефузивност на материала. За материали с относително 
висока ефузивност наклонът ще бъде по-нисък от  
тези с ниска ефузивност.

Материали Текстил, тъкани и твърди материали

Измервателни възможности 1-мерни

Обхват на топлинната ефузивност 35 до 1700 W√s/m2K

Време за измерване 2 и 10 sec

Възпроизводимост 2%

Точност 5%

Температурен диапазон -10 до 50°C

Минимален размер на пробата
35 mm диаметър x дебелина в зависимост от 
ефузивността

Максимален размер на пробата Неограничен

Диапазон на влага 0 до 90% (без кондензация)

Диаметър на сензора 30 mm

Стандарти ASTM D7984-16

Метод на изпитване Transient Plane Source (TPS)
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Материали Метали, полимери и композити

Възможности за измерване По направление на дебелината

Термично съпротивление 0.00007 to 0.25 m2 K/W

Топлопроводимост 0.1 to 15 W/mK

Време за измерване Обикновено 30-60 минути

Възпроизводимост 2%

Точност 5%

Температура 20°C – 30°C

Диаметър на пробата 50.8 mm / 2 in.

Максимална дебелина 25.4 mm / 1 in.

Стандарти ASTM E1530-19

Guarded Heat Flow Meter 

Защитният топломер (GHFM-02) следва ASTM 
E1530-19 за тестване на термично съпротивление и 
топлопроводимост на твърди вещества  като метали, 
полимери и композити. Лесният за експлоатация 
GHFM-02 следва доверен стационарен подход, 
с добавяне на предпазител за ограничаване на 
ефектите от страничните топлинни загуби. Този дизайн 
позволява тестване на широка гама от материали с 
ниска до средна топлопроводимост.

Съгласно метода, пробата се подлага на стационарен 
температурен градиент през дебелината. 
Топлопроводимостта на пробата се получава чрез 
измерване на температурната разлика в нея и една 
допълнителна температура.
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TLS-100

TLS-100 е преносим измервателен уред, използван 
за измерване на топлопроводимост и топлинно 
съпротивление на различни проби, включително 
почва, скали, бетон и полимери. Тестовете могат да 
се извършват с натискане на бутон и резултатите се 
показват моментално.

The Transient Line Source (TLS) следва ASTM D5334-
14. Сензорната игла се състои от тънък нагревателен 
проводник и сензор за температура, запечатан в 
стоманена тръба от 100 или 50 мм. Сензорът е напълно 
поставен в пробата, която ще се тества. Топлината 
се подава към пробата с помощта на източник на 
постоянен ток (q) и повишаването на температурата се 
записва за определен период от време. Наклонът (а) 
от графика на повишаване на температурата спрямо 
логаритъм на времето се използва при изчисляването 
на топлопроводимостта (k). Колкото по-висока е 
топлопроводимостта на пробата, толкова по-нисък 
е наклонът. При проби с ниска топлопроводимост 
наклонът ще бъде по-висок.

Материали Почва, скали, бетон и полимери

Възможности за измерване Bulk Properties

Топлопроводимост 0.1 до 5 W/m•K

Термично съпротивление 0.2 до 10 m•K/W

Време за измерване 3 min. (100 mm) / 5 min. (50 mm)

Възпроизводимост Обикновено по-добра от 2%

Точност Обикновено по-добра от 5%

Температурен диапазон -40 до 100°C

Най-малка проба (100 mm) 50 mm (диаметър или квадрат) x 100 mm

Най-малка проба (50 mm) 50 mm (диаметър или квадрат) x 50 mm

Най-голям размер на пробата Неограничен

Стандарти ASTM D5334-14 & IEEE 442-1981
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150 години история в услуга на човешкия прогрес.

МОДУЛ ЗА ЛАБОРАТОРНА ДЕЙОНИЗАЦИЯ НА ВОДАТА 

Select HP е компактен модул, проектиран да произвежда последователно 
захранване> 10MΩ.cm вода за HPLC, йонна хроматография, атомна 
абсорбция, генериране на водород и захранване на клиничен анализатор.

Съхранение на чиста 
вода

Стандартно 20 литрово съхранение (налични 
външни резервоари за 50 и 100 литра)

Дисплей-панел LCD – Colour touch screen

Касета за предварителна 
обработка ✓

Обратна осмоза ✓

Дейонизационна касета ✓

Вътрешна филтрация 0.1μm

Точка на използване 0.2μm

UV лампа ✓*

Рециркулационна помпа ✓
Ултрачиста полираща 
касета –

* Само при версията с външен резервоар

Дисплей-панел LCD – Colour touch screen

Вътрешна филтрация Ултрафилтрация

Точка на използване 0.2μm

UV лампа 185nm & 254nm

Рециркулационна помпа ✓

Ултрачиста полираща 
касета

✓

Режими на подаване Latched – hold – volumetric

Скорост на поток up to 2.0 l/min

ULTRAPURE ПОЛИРАЩ УРЕД ЗА ВОДА

Select Neptune Ultimate осигурява висок поток от 
гарантирани 18,2MΩcm ултрачиста вода за аналитични 
и лабораторни приложения.

НОВО ! 
Дезинфекция 
към POU

SUEZ
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МАЛКИ ДЕЙОНИЗАЦИОННИ КАСЕТИ  
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА ПРЕЧИСТЕНА ВОДА

Един прост, рентабилен метод за производство на 1 - 10μS / cm 
пречистена вода при малки обеми. Устройствата за лабораторна 
вода включват лесно сменяем патрон, който променя цвета си чрез 
абсорбиране на йонни замърсители. При пълна смяна на цвета сменете 
патрона. Обикновено блоковете се монтират на стена и се свързват 
чрез специален маркуч (доставя се отделно) към кран или спирателен 
кран и работят директно от налягането на водата.

Labwater 1                                
Подаваща вода Питейна
Макс. TDS (ppm) 1000
Температура наподаващата вода 1 – 35oC
Максимално налягане на подаване (bar) 0.5 – 5
Максимален дебит на захранването (l/hr) 30
Изход @ 50 mg/l tds (мека) 640
Изход @ 200 mg/l tds (средно-твърда) 160
Изход @ 300 mg/l tds (твърда) 106
pH Neutral
Проводимост 1 – 10μS/cm

tds = total dissolved solids/ общо разтворени твърди вещества

Съхранение на чиста вода
Стандартно 20 литрово съхранение 
(налични външни резервоари за 50 и 
100 литра)

Дисплей-панел LCD – Colour touch screen
Касета за предварителна 
обработка

✓

Обратна осмоза ✓
Дейонизационна касета ✓
Вътрешна филтрация –
Точка на използване –
UV лампа –
Рециркулационна помпа –
Ултрачиста полираща 
касета

–

УРЕД ЗА МИЕНЕ НА СТЪКЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ

Select Purewater 300 е проектиран специално за използване с 
лабораторни перални машини за стъклени съдове, осигуряващ вода 
за изплакване с чистота над 1MΩ.cm при скорост на потока до 48 
литра на час. Може да бъде снабдена с помпа за подсилване на чиста 
вода при поискване, за да осигури подаване под налягане до 1,5 бара 
с дебит до 200 литра на час.
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ADVANCED INDUSTRIAL WATER PURIFICATION TECHNOLOGY

Напреднала технология за промишлено пречистване на вода
Ние проектираме, произвеждаме, инсталираме и поддържаме специално проектирани системи 
за пречистване на водата, които да се използват в цялата индустрия. Нашият опит обхваща 
водоснабдяването със сурова вода, захранването на котела, охлаждащата вода, водата за процес, 
CIP и SIP, рециклирането на сивата вода и изхвърлянето на отпадъчни води, в приложения с 
малък и голям обем и с качество на водата до 18,2 MW.cm. Всички системи са произведени по 
стандартите за качество ISO 9001, като е предоставена допълнителна акредитация, за да отговорят 
на специфичните изисквания на индустриалните сектори като фармацевтичната, хранителната и 
питейната промишленост и химическата обработка.

ОМЕКОТИТЕЛИ. 
Компактни системи за премахване на твърдостта и предотвратяване 
образуването на отлагания от котлен камък
Подхранващата вода навлиза в устройството и преминава през йонообменната смола, което 
причинява заместването на калциевите и магнезиевите йони с натриеви йони, за да се получи 
омекотена вода. Периодично обменният калций и магнезий се отстраняват от смолата чрез 
регенерация, като се използва солен разтвор, подаван от резервоара за саламура. Процесът на 
регенерация е напълно автоматичен.

• Подсилен цилиндър от фибростъкло

• Йонообменна смола от първокласен клас

• Автоматично управление на таймера

• Контейнер за сол за производство на солен разтвор (саламура)

• Регулиращи клапани, произведени от некорозиращи материали

• Байпас на захранващата вода за обслужване по време на регенерация

Дебити [l/hr]                     CS10         CS14     CS23      CS30

Макс. обслужване 300 420 670 1440

Мин. обслужване 60 80 120 120

Максимален отток 240 240 360 500

Регенерация

Използвана сол (kg) 1.6 2.2 3.6 4.8

Капацитет за сол 
(kg) 25 40 50 65

Вере (mins) 82



22

ГОЛЯМ МОДУЛ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА

Гамата Elite Plus за обратна осмоза отговаря на ключови 
приложения, изискващи между 500 и 5000 литра на час 
вода RO клас. За да се намалят оперативните разходи, 
Elite Plus включва най-новите мембрани с ниска енергия 
и за намаляване на общия отпечатък е конструиран 
с вградени предварително 5 μm филтри. Рамката 
на плъзгача от неръждаема стомана и компактните 
размери позволяват лесно транспортиране.

INTEGRA 200 E. 
МАЛЪК МОДУЛ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА/EDI

Устройството за пречистване на вода Integra 200E 
осигурява висококачествена вода за лаборатории, 
използвайки най-новите нискоенергийни мембрани за 
обратна осмоза и технология за електро-дейонизация.

200E – 350 

Pure water storage Up to 350 litres

Display panel LCD – Colour touch screen

Pre-treatment 5μm pre-filter

Reverse osmosis Low energy membranes

Deionisation EDI module

Micro filtration 0.2μm filter

UV lamp Bactericidal 254nm

Purified water make-up flowrate @ 10°C 200 l/hr

Purified water distribution Up to 2m3/hr and a maximum of 90 psi (6.2 bar)

Carbon dioxide degassing Hollow fibre membrane as standard

TOC reduction ✓

• 500 – 5,000 L/hr
• Индикатори за потока на пермеата и 

концентрата
• Индикация за налягане на помпата за 

повишаване на RO
• Регулируеми скорости на възстановяване
• Връзки за CIP (по избор)
• Интегрално предварително филтриране
• Клапан за захранваща вода с голям дебит
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BEPETE 

Цилиндрична форма Ø 150 mm

Цилиндрична форма Ø 150 mm изработени от пластмаса 
за производство на бетонни образци за изпитване с 
размерите: Ø 150mm H: 300mm

• Тегло       2.130 kг
• материал            пластмаса

BEPETE ST-форма 150 mm

BEPETE ST-форма за производство на бетонни блокчета 
за изпитване 150 x 150 x 150 mm; завинтени заедно две 
части;
• основна плоча от 10 mm стомана и обвивка от 

пластмаса;

• универсално подходяща за магнитна вибрационна 
маса;

• Отвор на основната плоча за изваждане със сгъстен 
въздух или вода;

• Тегло       4.20 kг
• материал         пластмаса / стомана

МОБИЛНА ВИБРИРАЩА МАСА С КРАЧЕН 
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 3000 RPM

• Използваема площ на плота 310 x 310mm, с опори в 
два ъгъла, разположени по диагонал;

• Поцинковано покритие; Височина приблизително 
170 mm;

• 230 V / 50 Hz; 

• Мобилна вибрираща маса 3600 rpm; поцинковано 
покритие.

• Подвижната вибрираща маса е много подходяща за 
уплътняване на бетонни проби съгласно DIN 12390-2.

• Предлага се и с връзка към вграден контакт 12V 
(за автомобил)

• Тегло       17.8 kг

Иновативни устройства за изпитване на строителни материали!
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МАШИНА ПРЕСЯВАНЕ С ВЪЗДУХ 200 N

• Машина за пресяване с въуздух 200N с цифрово 
управление;

• за отделяне на частици от сухи материали от 5 μm до 
4 mm;

• Макс. Брой фракции: 1; Таймер: 1 to 99 minutes;

• регулиране: 1 to 100 1 / min;

• Сито 10 μm to 4 mm;

• Параметрите на ситото се регулират цифрово;

• Макс. Височина на екрана: 25 mm or 50 mm;

• Диаметър на ситото: 200 mm or 203 mm; 
включително покривало за сито от акрилно стъкло и 
чук;

• Мощност: 20 W; Волтаж /  
Честота: 85 to 264 V / 47 to 63 Hz;

• Вакуумен обхват: 0-10 KPa / 0-1’45 psi / 0-100 
mbar;ергономичен дизайн; 

• Тегло: 15 kг

ЦИФРОВ СМЕСИТЕЛ ЗА ХОРОСАН, 5 L EN 196

Цифров смесител за хоросан, 5 литра съгласно EN 
196 за ефективно смесване на циментови смеси и 
производство на стандартни призми. Смесителят за 
хоросан впечатлява с удобния за потребителя дисплей 
и функционалната клавиатура. Също така е идеално 
подходящ за индивидуални цели извън нормата. Двете 
скорости на смесване (140/285 оборота в минута) се 
предлагат франко завода според стандарта. Скоростта 
на смесване също може да бъде избрана и регулирана 
индивидуално, дори по време на процеса на смесване.
За да защити оператора, смесителят спира автоматично 
веднага щом защитната решетка се отвори по време на 
работа. 

Обхватът на доставката включва:
• Смесителна купа 5 л. от неръждаема стомана  

Ø 198 mm
• Бъркалка от неръждаема стомана съгласно  

EN 196
• Авариен превключвател
• Тегло: 35.00 kг
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ТРОЙНА ФОРМА ПЛАСТМАСОВА

Тройна форма направена от пластмаса;
за производството на три проби (призми)  
с размерите: 40 х 40 х 160 мм; включително капак

• Тегло                    0.90 kг
• материал            пластмаса

ФОРМА КУБ 100 MM

Форма за кубче 100 мм, изработена от пластмаса за 
производство на проби за бетон с размери: 100 х 100 х 
100 мм.

• Тегло                     0.80 kг
• материал            пластмаса

ФОРМА ЗА ПРОБИ 700 ММ

Форма за проби 700 мм, изработена от пластмаса;
за производство на проби за бетон  
с размери: 150 х 150 х 700 мм

• Тегло                     6.0 kг
• материал            пластмаса
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ФОРМА КУБ EVO 150 DIN EN 12390-1

BEPETE - EVO 150 форма на куб от стомана;
DIN EN 12390-1;
за производство на проби за изпитване на 
бетон с размерите: 150 х 150 х 150 мм;

• приблизително 4 кг по-лек от 
конвенционалните отливки от стомана

• разглобяема, може да се съхранява по 
икономичен начин

• гладки повърхности, позволяват лесно и 
бързо почистване

• много подходящ за използване на 
вибриращи маси с магнитни затягащи 
устройства

• Тегло: прибл. 9,3 кг

ТРОЙНА ФОРМА – ПОЛИСТИРОЛ

Тройна форма от полистирол (тройна 
еднопосочна форма) за производство на три 
парчета цимент или хоросан (призми)  
с размери: 40 х 40 х 160 мм.

• Тегло:                2.920 kг
• PU                        60 бр
• материал         полистирол 
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TESTMAK MATERIAL TEST EQUIPMENT

УНИВЕРСАЛНИТЕ МАШИНИ ЗА 
ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ОПЪН 

(Universal Hydraulic Tensile Test Machines) са 
произведени за тестване на стоманени материали за 
структурни стойности като граница на провлачване 
и якост на опън. Универсалните тестови машини 
могат да се използват и за изпитване на натиск до 
капацитета на машината. Максималният капацитет е 
600 kN. Може да се изпитват плоски и кръгли проби. 
0-40 мм плоски и 8-32 мм кръгли проби могат да бъдат 
тествани с хидравлични челюсти, които отговарят 
на стандартите. За измерване на натоварването се 
използва натоварваща клетка.

TS EN 10002-1 | ASTM A370

Прод. Код U6240 U6260 U6270

Капацитет 400 kN 600 kN 1000 kN

Скорост 2mm/min - 25mm/min 2mm/min - 25mm/min 2mm/min - 25mm/min

Точност на измерване на 
натоварването ± %1 ± %1 ± %1

Разделителна способност за 
измерване на изместване 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm

Диаметър на долните колони 60 mm 70 mm 90 mm

Диаметър на горните колони 60 mm 70 mm 90 mm

Вертикално тестово 
разстояние за опън

Min.: 40 mm -  
Max.: 280 mm

Min.: 40 mm -  
Max.: 320 mm

Min.: 40 mm -  
Max.: 400 mm

Вертикално тестово 
разстояние за компресия Max. 110 mm Max. 110 mm Max. 110 mm

Разстояние между колоните 450 mm 450 mm 450 mm

Ход на буталото 150 mm 150 mm 150 mm

Макс. налягане за ръкохватки 350 Bar 350 Bar 350 Bar

Макс. налягане за натоварване 200 Bar 200 Bar 200 Bar

Размери (ШxДxВ) 1400x1000x2500 mm 1500x1000x2750 mm 1800x1200x3000 mm

Тегло 1750 kg 1850 kg 2500 kg
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АВТОМАТИЧНАТА МАШИНА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА CBR 

(Automatic CBR Test Machine) Автоматичната машина за изпитване 
на CBR (Automatic CBR Test Machine) е предназначена за извършва-
не на лабораторна оценка на стойността на CBR на земна основа, 
на магистралите и за определяне на якостта на кохезионните мате-
риали, които имат максимални размери на частиците под 19 mm.
Машината е съставена от здрава и компактна рамка с две 
колони с регулируема горна напречна греда, задвижвана от 
електромеханична рама с максимален капацитет 50 kN и система 
за събиране и обработка на данни.
Машината е проектирана да зарежда проникващото бутало в 
почвената проба с постоянна скорост, за да измерва приложеното 
натоварване и проникването на буталото на предварително 
определени интервали. Скоростта може да бъде настроена между 
0,5mm/min до 5mm/min с помощта на цифровия модул за TCM 
отчитане. Тази основна функция позволява на потребителя да 
извършва изпитвания, отговарящи на BS, EN, ASTM или AASHTO 
стандарти.

Капацитет 50 kN
Скорост 0.625 to 5 mm/min.
Размери 400 x 560 x 1100 mm
Тегло (прибл.) 95 kг
Мощност 370 W

• ASTM D1883 
• BS 1377:4

КОМПЛЕКТИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ 
TESTMAK S4220 / 200 и S4220 / 500 
(Plate Loading Test Sets) 

Комплектите за изпитване TESTMAK S4220 / 200 и 
S4220 / 500 (Plate Loading Test Sets) се използват за 
определяне на носещата способност на почвата 
in situ за пътни конструкции, основи, пътища, 
летищни и магистрални настилки. Предлага се 
широка гама тестово оборудване, заедно с много 
аксесоари в съответствие с различните стандарти 
и специфични нужди на крайния потребител. 
Всички тестови комплекти се доставят в комплект 
с гъвкав маркуч с дължина 1,5 м с бързо 
съединяване.

• ASTM D 1194 
• ASTM D 1195 
• ASTM D 1196 
• BS 1377

Прод. код TMS-4220 TMS-4222

Размери 650x350x600 mm 850x850x130 mm

Тегло 130 kг 150 kг
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TMG-0701 TMG-0702 TMG-0703

Честота 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

Дебит пълен 
вакуум

CFM
L/min

1.8 2.0 3.5 4.0 4.5 5.0

51 57 100 113 128 142
Частично 
налягане 
Общо 
налягане

2 Pa 2 Pa 2x10-1 Pa

150 micron 150 micron 15 micron

Мотор (КС)
Съдържание масло 
Размери
Тегло (прибл.)

1/4 1/3 1/2

1/4” Flare 1/4” & 3/8” Flare 1/4” & 3/8” Flare

250 ml 250 ml 325 ml

290x125x225 mm 320x125x235 mm 340x140x245 mm

6.5 кг 8.0 кг 10.5 кг

ВАКУУМНИ ПОМПИ 

Вакуумните помпи биват едно - и двустепенни за осигуряване 
на вакуумна мощност, необходима за различни приложения при 
тестване на материали. Двустепенната конструкция с въртящи се 
лопатки подобрява скоростта на вакуумиране и скоростта на помпа 
като намалява времето за вакуум. Добрият дизайн на корпуса на 
помпата гарантира надеждност и лесната поддръжка. Вградената 
маслената помпа работи добре и смазва камерата на помпата и 
плъзгащия лагер, и осигурява нейното смазване и уплътняване. 
Добрият дизайнът предотвратява връщането на маслото в 
системата. Филтър на вход на помпата пречи на навлизането на 
замърсявания в камерата на помпата, а изпускателната система 
отделя маслените пари от изпускателния поток. Алуминиевият 
корпус гарантира твърд и лек дизайн. Топлинната защита на 
двигателя способства стабилната работа на помпата и гарантира 
безопасност.

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ 

Измервателните уреди са основни инструменти, 
които се използват за точно измерване на 
много малки и малки разстояния на линията.  
Има дигитални измервателни модели според 
специфични приложения.
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Прод.Код Описание Размери Тегло

TMG-0601 Дигитален термометър, тип 
Потoпяем -50°C to +300°C 20x20x150 mm 0.25 кг

TMG-0602 Дигитален термометър,  
тип Max-Min -40 to +50°C

150x150x150 
mm 0.4 кг

TMG-0603 Дигитален термо - хигрометър 
метър, Max-Min

150x150x150 
mm 0.4 кг

TMG-0604 Дигитален лазерен термометър  
-50°C to +650°C

100x100x100 
mm 0.6 кг

TMG-0605 Дигитален термометър, тип ръчен 
-50°C to 1350°C

150x100x40 
mm 0.4 кг

TMG-0606 Конектор за TMG-0605

TMG-0607 Кабел за TMG-0605

Прод.Код Описание Размери Тегло

TMG-0692 Дигитален шублер 150 mm 150x100x50 mm 0.3 кг

TMG-0693 Дигитален шублер 200 mm 200x100x50 mm 0.4 кг

TMG-0694 Дигитален шублер 300 mm 300x100x50 mm 0.5 кг

TMG-0695 Дигитален шублер 500 mm 500x100x50 mm 0.9 кг

GENERAL EQUIPMENT
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ПЯСЪЧЕН ЕКВИВАЛЕНТЕН ШЕЙКЪР 
AG1475 С ПРЕДПАЗНА КАБИНА 

(Sand Equivalent Shaker With Safety Cabin) се използва 
за равномерно разклащане на пясъчни еквивалентни 
измервателни цилиндри с определена скорост и 
ход. На шейкъра има таймер и предпазен капак 
(в съответствие с CE директивите). Времето за 
хоризонтално движение, цикъл и разклащане може 
да се регулира на шейкъра, за да отговаря на EN или 
ASTM стандартите.

Sand Equivalent Shaker ASTM Model
С ход 203 мм (8 инча) и честота на работа 175 ± 2 
цикъла в минута. Цифровият таймер спира шейкъра 
след приключване на теста.

Sand Equivalent Shaker EN Model
С ход 200 mm ± 10 mm и честота на работа 180 ± 3 
цикъла в минута. Цифровият таймер спира шейкъра 
след приключване на теста.

Спецификация ASTM Model EN Model

Хорозинтално Движение 203.2 mm ± 1 mm 200 mm ± 10 mm

Цикъла 175 ± 2 / min. 180 ± 3 / min.

Размери 700x360x450 mm 700x360x450 mm

Тегло (прибл.) 52 kг 52 kг

Мощност 200 W 200 W

• EN 933–8 
• ASTM D2419 
• AASHTO T176 
• UNI 7446

ЕЛЕКТРОННИ АНАЛИТИЧНИ ВЕЗНИ 

Електронните аналитични везни са определени като 
стандарт по отношение на надеждни измервания. 
Вместимости от 200 g до 510 g с висока чувствителност 
до 0,1 mg прави тези везни идеални за претегляне на 
малки количества проби. Моделите TMG-0816 имат 
функция за автоматично вътрешно калибриране, 
останалите модели в гамата изискват външно 
калибриране.
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ЛАБОТРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ P

• Volumetric Flasks 5 ml 20x20x40 mm 0,01 kg
• Volumetric Flasks 10 ml 30x30x50 mm 0,05 kg
• Volumetric Flasks 25 ml 45x45x70 mm 0,1 kg
• Volumetric Flasks 50 ml 51x51x95 mm 0,1 kg
• Volumetric Flasks 100 ml 64x64x110 mm 0,1 kg
• Volumetric Flasks 250 ml 70x70x120 mm 0,2 kg
• Volumetric Flasks 500 ml 85x85x145 mm 0,25 kg
• Volumetric Flasks 1000 ml 105x105x175 mm 0,5 kg
• Volumetric Flasks 2000 ml 131x131x200 mm 0,75 kg
• Volumetric Flasks 3000 ml 166x166x260 mm 1 kg

• Volumetric Flasks 5000 ml 207x207x315 mm 2 kg

МАШИНАТА ЗА ТЕСТВАНЕ НА АБРАЗИЯ 
ЛОС АНДЖЕЛОС

(Los Angeles Abrasion Testing Machine) снабдена с 
предпазен шкаф. Шкафът е облицован вътрешно със 
звукоизолиращ материал, за да се намали нивото на 
звука в съответствие с CE директивите. Контролният 
блок разполага с предпазен шкаф. Шкафът е 
оборудван с електрическо предпазно устройство, 
което автоматично спира въртенето на барабана при 
отваряне на вратата, в съответствие с CE директивите.
Машината за абразия LA се използва за определяне 
на изпитване на устойчивост на разграждане на груби 
инертни материали по-малки от 37,5 mm. Пробата за 
изпитване се състои от чист инертен материал, който 
е изсушен във фурна при 105 до 110 ° C до постоянно 
тегло и трябва да отговаря на едно от оценяванията.

• TS EN 1097-2     
• ASTM C 131

Размери 1200x1150x1300 mm

Тегло (прибл.) 450 kг

Мощност 750 W
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SPECIFIC GRAVITY FRAME (G-100)

• Рамката може да се използва за определяне на 
специфичното тегло на твърдите материали (бетон, 
инертни материали и др.)

• Системата се състои от силно устойчива рамка, 
включваща подвижна платформа в долната си част, 
резервоар за вода и кошница за плътност (телена 
мрежа от неръждаема стомана Ø 200 мм (3.35 мм - № 6).

• Весата трябва да бъде поръчана отделно.

• Подвижна платформа (G-100/MP)

• Резервоар за вода (G-100/WT)

• Телена кошница (G-100/WB)

ALUMINUM SAMPLING MACHINE (M-062)

• Използва се за приготвяне на кръгли проби от 
алуминиеви блокове за XRF анализ

• Напълно автоматичен, с 3 функции:

• Пробиване

• Полиране

• Рязане

• Блокът се поставя в системата за поддръжка и всички 
„a/m“ функции се изпълняват автоматично за кратко 
време от оператор

• Взетата проба има желаните диаметър и дебелина с 
гладка повърхност

ALFA TESTING EQUIPMENT
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STEEL SHEET SAMPLING MACHINE (M-043)

• Използва се за вземане на проби от метални листове 
с дебелина до 2 мм

• Хидравлична система с капацитет 1000 kN

• Доставя се с две форми, които могат да вземат проби 
с диаметър 57,3 mm и 64,5 mm

• Системата има предпазен клапан за претоварване

• Оборудван с предпазна врата, която спира машината 
след отваряне

• 380 V (3 фазен)

MULTI-DECK GRADING MACHINE (M-042)

• Използва се специално в минни лаборатории, където 
се изискват големи количества пресяване.

• Две сита с платформи, всяка с размери 300 х 500 мм, 
и отворите са 10 мм и 5 мм, освен ако по време на 
поръчката е посочено друго.

• Пластмасовите кутии като колектори се доставят за 
всяка платформа.

• Снабден с тава на дъното.

• Регулируем ъгъл на пресяване.

• 380 V / 50 Hz

PELLET STRENGTH TESTER (M-003)

• Напълно автоматичен, LCD индикатор

• Използва се за тестване на якостта на пелети

• Може да тества 60 броя подред

• Височината се измерва преди теста

• Определя се средната стойност от 60 теста 
и резултатите от теста установяват дали има 
неизправност, описана в стандартите

• Графиката на всяко изпитване на пелети е достъпна, 
ако е необходимо

• 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
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MOBILE LABORATORY (ML-001)

Можем да предложим пълна линия Мобилна  
лаборатория със специален дизайн, за да отговорим 
на всички възможни среди като студен или тропически 
климат.

В лабораторията влизат:

• Контейнер

• Монтиран на ремарке

• Монтиран на ван

• Секция Офис / Спалня

• Осветление и електрически контакти

• Електрически генератор

• Вентилатор за климатик / аспиратор

• Резервоар за вода, WC и мивка

FLOTATION MACHINE (M-050)

• Смесителят може да бъде безкрайно променлив 
между 50 - 2600 об./мин, снабден с цифров 
индикатор за скорост

• Механизъм за спускане/повдигане на разбъркващата 
глава

• Флотационните клетки са изработени от неръждаема 
стомана с вместимост 1, 2, 3 и 4 литра

• Основата и опорната колона са от лят алуминий

• Регулируема честота на разбъркване (50 - 2600 об / 
мин)

• С машината се доставят две флотационни бъркалки:

• Бъркалка от неръждаема стомана

• Полимерна бъркалка

• Способен за работа с 250 - 2000 g проба

• 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
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 EN 196-1

Смесване 
на вода и 

цимент

Добавяне 
на пясък Смесване Изчакване Смесване

При ниска 
скорост за 30 

сек.
За 30 сек.

При висока 
скорост за 30 

сек.
За 90 сек.

При висока 
скорост за 60 

сек.

 EN 196-3

Смесване 
на вода и 

цимент
Изчакване Смесване

При ниска 
скорост за 90 

сек.
За 30 сек.

При висока 
скорост за 90 

сек.

 EN 196-9

Смесване 
на вода и 

цимент
Добавяне на вода ръчно Смесване Смесване

При ниска 
скорост за 30 

сек.

Потребителят трябва 
да натисне „ОК“ след 

приключване

При ниска 
скорост за 

60 сек.

При висока 
скорост за 60 

сек.

AUTOMATIC CEMENT/MORTAR MIXER (C-050/A)

• Използва се за осигуряване на ефективно смесване 
на пробите от цимент и хоросан.

• Има вместимост до 5 литра.

• Смесителят е снабден с планетарен механизъм за 
смесване за по-добра производителност.

• Скоростта на миксера се регулира между  
140 об./мин и 285 об./мин.

• Смесителят автоматично добавя пясъка в точното 
време в зависимост от избрания стандарт.

       EN 196-1 • EN 196-3
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CORING MACHINE – PORTABLE (A-066)

• Използва се за вземане на проби от асфалт и бетон.
• Машината е проектирана да бъде преносима и лесно 

да се носи в автомобил.
• Оборудван с бензинов двигател, четири 

стабилизиращи стойки за винтове и вертикално 
подаване на винт.

• Лесен за употреба от самостоятелен изпитващ.
• Екипиран с:

• Бензинов двигател 
• Четири стабилизиращи винта.
• Вертикално подаване на винт
• Подаване на вода

• Конфигурация на двигателя: вертикален вал
• Гориво: бензин
• Стартер: с навиване
• Битов капацитет : Битове с диаметър до 6” (150 mm)

SAMPLE TRAY (GNT)

Код Големина Размери

(mm) X Small  200 x 300 x 40

 GNT/S Small  230 x 330 x 40

 GNT/M Medium  260 x 380 x 40

 GNT/L Large  280 x 430 x 40

 GNT/XL X Large  300 x 480 x 40

DIGITAL LASER 
DISTANCE METER (GL-50)

HAND-HELD GPS 
(GL-49)
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УНИВЕРСАЛНИ ИЗПИТВАЩИ 
МАШИНИ
Качеството на материалите за гарантиране 
на все по-добри характеристики е често 
срещана необходимост в пластмасовата и 
металната промишленост, където всеки дизайн 
е обвързан с функционалните характеристики 
на различните компоненти. Инструменти на 
Galdabini се намират в лаборатории за изпитване 
на пластмаси, метали, композити, еластомери, 
компоненти, текстил, както и лаборатории за 
космическа автомобили и биомедицина. Широка 
гама от електромеханични машини за изпитване 
са подходящи за прилагане на опън и натиск на 
всякакъв вид материали.
Предлагат се и високотехнологични решения и 
напълно роботизирани системи.

КВАЗАР ЛИНИЯ 
Широка гама от електромеханични машини 
за изпитване на материали, подходящи за 
двупосочно изпитване: опън, натиск, огъване, 
триене, цикличност, постоянно натоварване 
и много други, съгласно международните 
стандарти или процедурите на клиента.
Galdabini идентифицира различните нужди 
на сектора на пластмасите за разработване на 
персонализирани решения като специални 
рамки за удължаване и висока скорост.

ЕДНОКОЛОНЕН УРЕД ЗА ИЗПИТВАНЕ 
С МАЛКИ СИЛИ:

• до 2.5 kN

• Малки размери, висока производителност

• Често се използва в пластмасови филми, 
каучук, микроелектроника, проводници,

• малки компоненти, текстил.

• Quasar 2,5 kN и оборудването му са 
проектирани за гъвкавост

• за употреба - модулите могат да се добавят 
бързо, лесно и при нужда. 

 

GALDABINI
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ДУКОЛОНЕН УРЕД ЗА ИЗПИТВАНЕ 
СЪС СРЕДНО-ГОЛЕМИ СИЛИ:
• до 100 kN

• Многофункционални, универсални 
изисквания

• Използва се за автомобилната и 
космическата промишленост, температурни 
приложения извън околната среда; 
пластмаси, метали, композити, фибростъкло,

• огнеупорен материал, дърво, технически 
текстил.

ДВУКОЛОНЕН ПОДОВ УРЕД ЗА 
ИЗПИТВАНЕ С ГОЛЕМИ СИЛИ:
• до 2000 kN

• Здрави, тежки рамки

• Използва се за високоякостни метали 
и сплави, болтове, крепежни елементи, 
стоманени плоча, сложни компоненти за 
автомобилната и космическата индустрия 
промишленост.

Galdabini са проектирали изпитвателно оборудване за специфични 
изисквания и подходящо за различни механични тестове, осигуряващо 
точни и надеждно измерване на стойности за: напрежение / деформация 
/ огъване / триене, устойчивост на проникване и други – според 
международни стандарти, като: ISO 527, ASTM D638, ISO 178, ASTM D882, 
ISO 2062, EN 310, ASTM D3039, ISO 604 (..).

Тест за натиск върху пяна, ISO 3386 Тест за огъване върху пластмаса, ASTM 
D790 - ISO 178
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Видео Екстензометър и термостатична камера 
върху пластмаса, ASTM D638 - ISO 527-1

Пластмасов екстензометър с 
нитрилни гумени ножове ASTM 
D412 - ISO 37

Изпитване на опън на електронни 
компоненти

Изпитване на опън върху текстил, ISO 13934

Натисков тест върху храна

Тест за устойчивост на опаковка
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Линия роботизирани системи
Galdabini е пионер в технологията за автоматизация, прилагана към промишлено оборудване. 
Специалният екип към отдела за софтуерно инженерство разработва решения за роботизирани 
системи за изпитване с интегрирането на машини за изпитване на опън и ударна устойчивост „Quasar“. 
Печелившата синергия между тестови машини, роботи и складови системи за проби предоставят 
на потребителите висока производителност и повторяемост на резултатите с ограничено човешко 
присъствие. Роботизираните системи се управляват от контролер на зоната „GTA“ и PLC, свързан чрез 
Ethernet.
Тази настройка позволява интензивна и надеждна 24-часова работа с трайна производителност.
При необходимост системата може да се използва като „самостоятелна“ единица за ръчни тестове, 
всичко се променя бързо и лесно за секунди използвайки само щракване с мишката. Ефективното 
системно инженерство и ергономичното оформление прави това решение изключително лесно за 
използване и поддържане.
Предлагат се две линии решения: Multi и Compact Line, съответно с шест- и три-осови роботи.

Линия ударни машини
Пълна гама ударни машини за тестване на 
устойчивост на покрития с номинална енергия от 
150-300, 450, 600-750J, следвайки и двете Charpy 
и методите на Izod. Разнообразие от машини за 
подготовка на проби, термостатични камери, 
ножове с инструменти и много полезни аксесоари за 
настройка на инструмента се предлагат по желание 
на клиента.
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Произвеждаме машини за изпитване със 
задвижване с винтове вече повече от 30 години. 
През годините сме доставили няколко хиляди 
машини по света до някои от най-важните играчи. 
Качеството на сферичните винтове е изключително 
надеждно и отговаря на най-добрите ISO стандарти. 
Експертните монтажници осигуряват перфектно 
сглобяване на рамки и сферични винтове, за да 
се гарантира прецизно коаксиално механично 
подравняване на захващащите връзки.

Правилното изпълнение на изпитването 
на опън зависи от точното използване 
на екстензометъра. Високото ниво на 
знания на Galdabini, професионализъм, 
дизайн и производство ни позволява 
да изградим нашите измервателни 
уреди за измерване и постигане на най-
високите основни изисквания съгласно 
международните стандарти.
Ние проектираме и произвеждаме 
рамки, габарити и екстензометри. 
Това ни позволява да имаме насочени 
цялостни технологични знания в полза 
на нашите потребители - автоматичните 
екстензометри са най-добрата 
демонстрация колко важно е това 
знание.
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