
Nagy sebességgel a legjobb minőség eléréséhez - 
a Weiss Umwelttechnik terheléses hibaszűrő rendszerei
A termékmegbízhatóság a mai versenypiacon alapvető követelménynek számít és gyakran csak ez különbözteti 
meg egymástól a különböző gyártókat. Az ESS - terheléses környezetszimulációs vizsgálatok alkalmazásával 
sikeresen minimalizálhatja a termékhibák kockázatát és egyidejűleg növelheti vállalata hírnevét és bevételeit.

A Weiss Umwelttechnik ESS rendszerei mércét állítanak a könnyű üzemeltetésre, a teljesítményre és 
a berendezésekre vonatkozóan

A terméklistán megtalálható vizsgáló berendezések az összes tesztkamra térfogathoz a kutatás, fejlesztés, 
minőségellenőrzés és a gyártás igényei szerint lettek kialakítva a hőmérsékleti és a klíma vizsgálatok elvégzéséhez, 
az időjárási hatások, hősokk, korrózió szimulálásához és a hosszú idejű tesztelésekhez egyaránt. 
A bejárható rendszereket és az in-line tesztalagutakat az ügyfél specifikációi szerint tervezik meg.

Kitűnő értékesítés utáni szolgálat biztosít optimális támogatást az ügyfeleknek, illetve magas fokú üzemeltetési 
biztonságot a berendezéseink számára.

WTS3 / WKS3 - a meggyőző technológia!
A gyakorlatban a következő ESS módszerek terjedtek el: 
Hősokk, vibrációs terhelés és páratartalom terhelés elektromos terheléssel együtt.

A WTS3 terheléses hibaszűrő kamra sorozatunkat kifejezetten hőterhelésre tervezték. Páraterheléshez a WKS3 
sorozatú klímakamrák állnak rendelkezésre.
A nyomtatott áramköri lapok (és más termékek) környezet szimulációs hibaszűrését gyorsan változó hőmérséklet okozta 
terheléssel érjük el. 

A jellemző ESS profil széles hőmérséklet-tartományban, 5 ... 15 K/perc hőmérséklet-változtatási sebességen végrehaj-
tott hőciklusokat jelent. Elősegítheti a hibák kimutatását, ha a hőmérsékleti ciklus alatt periodikusan vagy állandóan 
kapcsolgatják az áramköri lapokat. A fent említett eredményeket különleges ESS kamrákban érik el, mivel ezekben fűtő 
és a hűtő kapacitás és a keringtetett levegő mennyisége is jóval nagyobb, mint egy hagyományos tesztkamra esetében.

A nagy mennyiségű keringtetett levegő javítja a hőátadást és biztosítja azt is, hogy a próbatestek, illetve az áramköri 
lapok homogénen legyenek terhelve.
A Weiss Umwelttechnik kifejezetten erre a célra fejlesztett ki egy sor berendezést, amelyek a fentiekben felsorolt 
követelményeknek felelnek meg.

A WTS3 és a WKS3 sorozat bevált moduljaira épülő vizsgáló berendezések, melyek fokozott teljesítménnyel fűtenek, 
hűtenek, keringtetik a levegőt, és amelyek tesztkamra mérete 190 litertől 1540 literig terjed, szinte minden követelmény-
nek megfelelnek. A WKS3 sorozat megfelel a szokásos klímateszt szabványoknak is.

Tervezési jellemzők és működési elv
A külső ház korrózióálló, galvanizált acéllemezből készült, és oldószermentes porfesték bevonattal van ellátva. 
A rozsdamentes acél vizsgálótér hegesztése páramentesen zár. 
A készülék környezetbarát szigetelése a lehető legjobb szigetelési értékeket garantálja, és ezáltal a lehető legalacso-
nyabb üzemeltetési költségeket is.
Még a berendezés normál változata is el van látva két rozsdamentes nyílással (kb. Ø 50 és 125 mm). Ez a kisebb és a 
nagyobb méretű normál berendezésekre is egyaránt vonatkozik. Ezeken keresztül lehet bevezetni a mérő és vezérlő 
kábeleket, egyéb tápcsatlakozásokat vagy kiegészítő készülékeket.
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WK BM 1000 - az első, mérőrobot rendszerrel 
üzemelő klímakamra - funkciófüggő 
alkatrészvizsgálatokra, extrém körülmények 
között, gyors hőmérsékletváltozásokkal

Weiss M.C.S. testre szabott 
hő- és klíma tesztkamrák - moduláris felépítés

Robbanásbiztos hő- és klíma tesztkamrák
WT sorozat EX-Protection, 
WK sorozat EX-Protection. 
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WTS3 / WKS3 - Tökéletesség a teljesítményben, a berendezésben és a kialakításban

+ A tesztelő rendszer működtetése, felügyelete és 
dokumentálása SIMPAC vezérlő / felügyeleti rendszerrel
+ 8’’-os színes TFT érintőképernyő egyszerű, menüvezé-
relt felhasználói felületekkel ad kényelmes hozzáférést a 
kezelő számára
+ Megvilágított vezérlőtábla az üzemmód és az aktuális 
értékek megjelenítéséhez, a tesztkamra elején elhely-
ezve (ha a berendezésre 8 és 12’’-os színes TFT 
érintőképernyőt szereltek)
+ USB és Ethernet csatlakozó port
+ Hálózati kapcsolat kialakítása lehetséges más 
tesztkészülékekkel
+ Távvezérlés és távfelügyelet interneten vagy 
intraneten keresztül lehetséges
+ A mért adatok belső regisztrálása a tesztelési eljárás 
teljes dokumentálása érdekében
+ Nagy pontosságú hőmérséklet és klíma körülmények 
az automatikus adaptív vezérlésnek köszönhetően

+ Beépített szerviz információs rendszer
+ A teljesítményre optimalizált klíma és hőmérséklet 
kondicionáló rendszer tartalék teljesítményt hoz létre a 
tesztek elvégzéséhez
+ Nemesacél nyílások a tápvezetékek bevezetéséhez – 
a normál verziójú berendezés esetében is
+ Öntisztuló, megnövelt élettartamú páratartalom 
érzékelő 
+ Optimalizált levegővezetés és hőmérsékletelosztás – 
a térbeli elosztás garantáltan jobb, mint ± 1,5 K
+ A biztonságos működés érdekében a tesztkamrákat 
extrém környezeti feltételekhez tervezték
+ Megfelelés a legújabb, szigorú normáknak a 
megnövelt párásító kimenet segítségével
+ Könnyen hozzáférhető, nagyméretű víztartály
+ Alacsony zajszint
+ Normál párásító fürdő öblítés, hogy megelőzzék a 
párásító víz szennyeződését, ... 

Forma-1 minőség
- környezeti szimulációs technológia - 
funkcionális- és biztonsági tesztelés 
az autóiparban

Vákuum- és hőmérséklet, 
vákuum- és klíma teszt kamrák
WT / D és WK / D sorozat 

Vibrációval és nagy sebességel
a kiváló minőségig - 
WT / V és WK / V rezgésteszt kamarák

Sokféle mód a hálózati felhasználásra
A vezérlést beépített szoft-PLC-vel végzi a 32 bites I/O rendszer. Ha igénylik, egy webszerver az Ethernet kapcsolaton 
keresztül felteheti a vizsgálati és a diagnosztikai információkat az intranetre. A berendezések elérhetők és 
működtethetők a világ szinte bármelyik pontjáról. Mindehhez a megfelelő aktiválást követően csak hozzá kell férni a 
berendezések webszerveréhez az intraneten vagy az interneten keresztül. Normál interfészként 100/10 megabites 
Ethernet és USB áll rendelkezésre. 
 
Teljesen kidolgozott szoftver
A külön rendelhető SIMPATI szoftverrel ön optimális rendszert kap a vizsgáló berendezés működtetéséhez és 
ellenőrzéséhez. A szoftver nem csak a tesztsorozatok értékelését és dokumentálását teszi lehetővé, hanem azt is, hogy 
problémamentesen beillesszék a rendszert egy PC-s hálózatba. A SIMPATI szoftver mindig gondoskodik az adatok és a 
paraméterek archiválásáról.
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Felhasználásra kész
Kiszállítás előtt mindegyik vizsgáló berendezés minőségellenőrzésen megy keresztül. A készülékek úgy készültek, hogy 
kiszállítás után szervizünk által történő üzembe helyezést illetve betanítást követően használatra készek.

Tesztelő rendszerek profik számára 
A Weiss tudásbázis, az alkalmazás különböző területein szerzett több évtizedes tapasztalat és az ügyfelekkel szerte a 
világban folytatott információcsere jó együttműködést garantál.

Ha ön értékeli a know-how-t, a minőségi szolgáltatást és a teljeskörű biztonságot, válasszon Weiss terméket!  

Részletesebb termékismertetőt honlapunkon a Klímakamrák/Hősokk- és rázókamrák menüpontban talál.  
Forduljon hozzánk bizalommal!  

Rázóasztallal kombinált tesztkamrák
Rázórendszerrel kombinált hő ill. páratartalom terheléses vizsgálatok
Tipikusan olyan termékvizsgálatoknál, melyek esetében a hő- és klímatesztek nem hoznak megfelelő eredményt, a 
vizsgálat kiegészíthető egy elektrodinamikus rázórendszer hozzáadásával. 
Ebben az esetben a mechanikai terhelést megvalósító rázó által kifejtett, egy vagy többirányú elmozdulás kerül beveze-
tésre a kamratérbe, jellemzően a kamra fenéklemezén kialakított ill. hőszigetelt nyíláson keresztül. 

A Weiss vibrációs tesztkamrái emelt hőterhelés mellett is homogén hőeloszlást biztosítanak a végrehajtandó tesztek 
számára. 
+ Hőmérséklet tartomány akár –70 ... +180 °C között, 
+ teljesítmény lépcsők: 5, 10, 15, 20, 25 K / perc gradienssel, 
+ továbbá +10 ... +95 °C között klíma terheléssel együtt.
 
Vizsgálat során a terméken végrehajtandó mérésekhez, tápfeszültség bevezetésére stb. kétoldali átvezető nyílások a 
kamra oldalfalán. Beépített LAN csatlakozáson keresztül hálózati elérés, berendezés monitorozása a hálózat egy másik 
munkaállomásáról web felületen keresztül.
 
A WT-V / WK-V vibrációs tesztkamrák minden jelentősebb forgalomban lévő rázóteszt-berendezés gyártmánnyal 
kombinálhatóak – az átvezetés és szigetelés kialakítása akár egyedi kivitelben is igényelhető.

Tipikus rázókamra + vibrációs teszter elrendezések

Kombinálás vízszintes rázóasztallal Függőleges beépítés adapterrel Közvetlen függőleges beépítés


