
A Weiss Umwelttechnik megoldásaival 
Ön biztosíthatja termékei minőségét, és megbízhatóságát
Weiss – környezetszimuláló technológiák

A környezeti szimuláció több szektorban is határozottan a termékfejlesztés és minőségbiztosítás vitathatatlan irányadó 
mértékévé vált.
A környezeti szimulációs rendszerek tesztelése biztosíthatja, és fokozottan javíthatja - még a tényleges 
kivitelezés előtt - a termékek és anyagok funkcionalitását, stabilitását, és minőségét.

A Weiss Umwelttechnik a legtapasztaltabb fejlesztők és gyártók közösségéhez tartozik a környezeti szimulációs 
rendszerek terén, a hőteszt berendezésektől a vizsgálati tér-szimuláció minden aspektusával bezárólag.
 
 Rendszereik egyaránt szimulálnak hőmérsékleti, páratartalom, fény- és nyomásviszonyokat, valamint sóköd, káros gáz, 
és vákuum állapotokat.

Technológiák: Hő- és klimatikus tesztkamrák  / Hősokk vizsgálati eszközök  / Vibrációs teszt kamrák  / Korróziót és 
atmoszférikus öregedést tesztelő berendezések / Környezeti stressz szűrés (ESS)  / HALT/HASS Rendszerek  / Vákuum 
tesztberendezések  / Por, permetező, és fröccsenő víz szimulációs tesztberendezések / Bejárható és behajtós 
hőmérséklet, klimatikus, és korrózióvizsgáló tesztkamrák  / Légmentesen lezárt házas (SHED) és emissziós tesztkamrák  
/ Robbanásbiztos tesztkamrák

Alkalmazási területek: Repülőgépipar és űrtechnológiák  / Autógyártás  / Vegyiipar  / Elektronikai ipar  / Energiaipar  / 
Élelmiszeripar  / Intézetek  / Informatika  / Alapanyagok és összetevők  / Műanyag-feldolgozási technológia

Weiss - stabilitástesztelés - alkalmazási terület / technológiák

A hőmérséklet, és a páratartalom erős befolyást gyakorolhat a gyógyszeripari és kozmetikai termékek minőségére. Ezek 
miatt, helytelen tárolási körülmények között, a készítmény elveszítheti hatásosságát.  
Az eltarthatóság megállapítása érdekében, a gyógyszeriparban, az aktív anyagokat és gyógyszereket hosszú távú 
feltételek mellett tesztelik.

A Weiss Umwelttechnik vezető vállalat a stabilitási tesztrendszerek fejlesztésében, és gyártásában, továbbá a 
gyógyszeripari- és kozmetikai termékek hosszú távú tesztelése terén.

Klímakamráik széles, 34 l-től a 200 m³-ig terjedő mérettartománya magába ölel minden dokumentálási lehetőséget, a 
minősítéshez, és kalibráláshoz szükséges teljes körű támogatással együtt.

Technológiák: Klimatikus tesztkamrák stabilitási tesztek elvégzéséhez - ICH irányelv Q1A és Q1B, WHO, FDA, CPMP

Tökéletesség a teljesítményben, 
felszereltségben és formatervezésben... 
WT3 és WK3 hő- és klímakamrák

Kompakt méret - nagy teljesítmény
WTL és WKL hő-és klíma tesztkamrák
-  kiváló laboratóriumi eszköz

Napenergia ...
Szoláris technológia tartóssági tesztekhez 

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

A forrótól a jéghidegig kevesebb, 
mint 10 másodperc alatt -  
TS60 hőmérsékleti sokk klímakamra, 

Tesztelje termékeinek stressztűrését -
TS130 hőingadozás tesztkamra 
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Bevizsgált és engedélyezett... -
klíma tesztkamrák stabilitásvizsgálatokhoz
Gyógyszeripari termékek - ICH - Q1A
Fotostabilitás tesztkamra - ICH - Q1B

Állandó klíma - 
WK 111 klíma tesztkamra

WTL és WKL hő- és klímakamrák 
- kicsik, de nagyon hatékonyak!
Megismételhető hő- és klímavizsgálatokat 
végezhet közvetlenül a saját munkahelyén.

Korrózió tesztelés... 
klíma, sós pára- és kondenzálódott víz-tesztek 
elvégzéséhez - SC/KWT korróziós klímaváltós 
tesztberendezések

Korróziós / váltakozó klímájú tesztkamrák 
- az autóipar részére

E legmagasabb igényeket kielégítő 
vizsgálatokhoz - UV200 Weiss System 
- globális UV tesztelő berendezések 
- klíma, eső vagy savas eső, globális sugárzás 
szimulálására

A Weiss Umwelttechnik GmbH a normál tesztkamrák és a környezeti szimulációs rendszerek 
világszinten piacvezető gyártója
 
Termékkörében megtalálható: hő- és klímatesztelő berendezések / az időjárás és hősokk- kamrák / korróziós 
hatásokat szimuláló vizsgálóberendezések / a hosszú idejű vizsgálatokat lehetővé tevő, különféle térfogatú tesztkészü-
lékek.
Asztali, szekrény, bejárható, ill. gépkocsival behajtható teszkamrák és folyamatba integrált gépi berendezések 
formájában kaphatók, környezeti hatások szimulálására és biológiai vizsgálatokra. 

Mindezek tervezése, gyártása és üzembehelyezése az ügyfél előírásai szerint történhet. 
A Weiss Umwelttechnik rendelkezik DIN EN ISO 9001 tanúsítvánnyal.

Az Amtest-TM Kft. fiatal, dinamikusan növekvő vállalkozás

Precíziós mérőműszerek és tesztberendezések kereskedelmével foglalkozunk és számos nyugat-európai és 
amerikai gyártó képviseletét látjuk el Magyarországon, Szlovéniában, Horvátországban, Romániában és Cipruson, 
miközben a közelmúltban két új piacon nyitottunk: Szerbiában és Bosznia és Hercegovinában.

2005 végétől cégünk látja el a környezeti hatások szimulációján alapuló gyártmánytesztelés berendezéseinek egyik 
vezető gyártója, a német Weiss Umwelttechnik GmbH teljeskörű értékesítési és szerviz képviseletét.
Vállalatunk az elmúlt időszakban sikeresen bizonyította, hogy minden területen képes kiszolgálni a jelentkező igényeket. 
Ennek eredményeként évről évre több tucat új Weiss-gyártmányú vizsgálóberendezés érkezik az országba. 
2007-ben elnyertük a Weiss Umwelttechnik "Leggyorsabban növekvő piac" díját.

Saját berendezéseink és partnereink szabad kapacitásait kihasználva, szolgáltatásként környezetállósági 
bérvizsgálatokat is végzünk, ill. gépeinket bérbe adjuk.
2009 tavaszától hőmérséklet- és páratartalom-kalibrálási szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.
2011-ben cégünk megszerezte a rázórendszereket gyártó IMV Corporation márkaképviseletének teljes körű értékesítési 
és szervízképviseletét.

Tevékenységünkre az ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert építettünk és 
működtetünk mellyel törekszünk a vevői igények maradéktalan kielégítésére, a folyamatos fejlesztés és fejlődés 
megvalósítására a vonatkozó jogszabályi követelmények ismeretével és figyelembe vételével.

Működési területeink: új és használt berendezések értékesítése / teszberendezések kölcsönzése / bérvizsgálatok - 
terméktesztelés / kalibrálás / szakszerviz / alkatrészeladás / rendszerintegráció / egyedi mechanikus tesztberendezések 
gyártása / oktatás és tanácsadás.
Az AMtest-TM rendelkezik EN ISO 9001:2008 tanúsítvánnyal.
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