
Прилад УТФ-70А для проведення температурних випробувань дизельного палива в автоматичному режимі.

 

  Прилад УТФ-70А для проведення температурних
випробувань дизельного палива в автоматичному
режимі по ГОСТ 22254-92, ГОСТ 22254, EN 116 - ДСТУ
EN 116, ASTM  D6371, IP 309-IP 419.
        УТФ-70А  автоматичний прилад для проведення температурних досліджень дизельного палива, а також різноманітного біодизельного палива, з метою визначення граничної температури фільтрувальності на холодному фільтрі. Даний прилад поєднує в собі вбудовану систему охолодження та  автоматичну і високоточну систему визначення граничної температури фільтрувальності у відповідності до стандартних методик по ГОСТ 22254, EN 116 - ДСТУ EN 116, ASTM D6371, IP 309.

Також є можливість змінювати параметри температура початкової аспірації, шаг пониження температури після кожної аспірації, рівень вакууму та дельта температур між холодною банею та пробою. Ці всі програмовані параметри дають змогу реалізувати та використовувати різні гости та стандарти, або проводити іспити по методам які задаються користувачем. Після завершення випробувань в алгоритмі передбачена промивка та просушка піпетки.

 Прилад УТФ-70А чітко контролює охолодження проби і автоматично регулювання подачу вакууму в той момент коли зразок проходить через сітчастий фільтр відповідно до умов методу тестування. Як тільки утворені кристали блокують потік палива через фільтр, апаратом фіксується гранична температура фільтрувальності, а на екрані зображається результат і зберігається в пам'яті. Доступні докладні звіти, що включають графіки протікання випробування, а також всі робочі параметри процесу випробування.
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  Використання та впровадження УТФ-70А дозволяє:
    
    -  Отримувати точні та надійні результати випробувань;  
    -  Максимально швидко оброблювати данні  
    -  Організувати стабільну та якісну роботу випробувань, так як прилад оснащений
вбудованою системою само тестування   
    -  Проводити стандартні випробування та задані користувачем  
    -  Проводити випробування на ультра низьких температурах  
    -  Ретельно документувати всі параметри та результати будь якого випробування  
    -  Зберігання та підготовлювати для друку стандартні протоколи (звіти), які
включають в себе ідентифікатор проби, дату ,час, ідентифікатор оператора, час
граничної температури фільтрувальності, відомості про метод випробування робочі
температури процесу випробування.   
    -  Отримувати розширені звіти про всі тестові температури, часові інтервали між
циклами аспірації, час аспірації, час що необхідний для досягнення самої високої
температури та час що необхідний для повного зливу зразка з піпетки.   
    -  Підвищити ефективність роботи лабораторії  
    -  Підвищити мобільність за рахунок автономної системи охолодження  
    -  Прилад не потребує додаткових кріостатів та охолоджувальних рідин.  
    -  Прилад оснащений та комплектується всім необхідним для роботи та проведення
випробувань “ із коробки”.   
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    -  При виготовленні використовуються комплектуючи провідних європейських
брендів, має європейські можливості та якість за Українську вартість.   
    -  При виготовленні та розробці використовувався більш ніж 15-річний досвід у
виготовленні та впровадженні в лабораторіях приладів для різноманітних випробувань
палив.   
    -  Надійний та швидкій гарантійний сервіс від Українського виробника.  

  

 

  

  Основні технічні характеристики УТФ-70А
        Характеристика   Од. вим.   Значення   
        Робочий діапазон температур   °С   +50...-85   
    Точність підтримування температури   °С   ± 0,5
 
    Робоча температура та точність підтримування в робочому об'ємі  на іспитах по запрограмованому стандарту  °С   

1.  мінус  (34  ± 0,5) 

2.  мінус  (51 ± 0,5)

3.мінус  (67 ± 0,5)

4.Температура  в діапазоні +50…-85ºС кроком 0,1ºС

  
    Початкова температура випробування    В повній відповідності до стандартних методів випробувань або визначається користувачем.   
    Охолодження проби     

В повній відповідності до стандартних методів випробувань або визначається користувачем:
• ступінчате

• лінійне
• диференціальне
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    Інтервал випробування    В повній відповідності до стандартних методів випробувань або визначається користувачем.   
    Час аспірації (всас проби)    В повній відповідності до стандартних методів випробувань або визначається користувачем.   
    Розрідження     В повній відповідності до стандартних методів випробувань або визначається користувачем.   
    Звіти     

• Локальне відображення на дисплеї вбудованої 19" сенсорної панелі
• Збереження на флеш носії для подальшого друку на ПК

  
    Система охолодження     Автономна вбудована система охолодження, що не потребує додатково підключаємих кріостатів та охолоджувальних рідин.  
    Живлення установки від мережі змінного струму напругою/частотою  В / Гц    220 / 50±1    
    Споживча потужність не більше  кВт   1,5   
    Габаритні розміри установки ±10%, ШхГхВ  мм.   425х645х780   
    Маса установки   кг.    ~50   
    Комплект     

Прилад УТФ-70А, кабель живлення, флеш носій, піпетка - 3 шт., пробірка - 3 шт., 
 фільтр -1 шт., сітка фільтра - 10 шт., запобіжник - 1 шт., керівництво з експлуатації.
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