
Újdonságok az AMTEST-TM Kft-nél! 
Teszt- és mérőberendezések a technológia XXI. századi követelményeihez igazítva 
 
Cégünk a világ vezető környezet-szimulációs és méréstechnikai berendezéseit gyártó 
vállalatainak, mint a Weiss Umwelttechnik GmbH, LDS-Group, Quadtech Inc, Symmetricom 
Inc. stb. magyarországi képviselete. A környezet-szimulációs gyártmányfejlesztésben 
alkalmazott tesztberendezések, mint klímakamrák, hősokk-kamrák, sóköd-, por-, ill. esőztető 
tesztkamrák stb. és ezek egyedi igényeket kielégítő változatai (tesztalagutak, bejárható 
kamrák stb.) terén nem csak új berendezéseket kínálunk, hanem foglalkozunk használt 
berendezések értékesítésével, bérbeadásával és alkatrészeladással is. Ezeken felül 
szakszervizzel, kalibrálási lehetőséggel és bérvizsgálatok elvégzésével állunk ügyfeleink 
rendelkezésére. 
 
Klíma- és hőtesztberendezések teljeskörű felügyelettel 
WT3 és WK3 tesztkamrák a Weiss Umwelttechnik GmbH-tól 
 

A Weiss cég nemrég mutatta be új fejlesztését, a WT3/WK3 sorozatú 
új hőteszt- és klímakamra generációt, melyet a lehető legtöbb 
tapasztalatot és vevői visszajelzést összegyűjtve úgy terveztek meg, 
hogy minden eddiginél megbízhatóbb és felhasználóbarátabb 
berendezéseket hozzanak létre. Az új WK3 működési filozófiája, 
hogy a felhasználó számára még több vezérlési és működési 
funkcióhoz biztosítson gyors és kényelmes hozzáférést. E célnak 
eleget téve, a standard WK3 egy nagy, 
12” TFT érintőképernyős monitorral lett 
felszerelve. A színes nagyméretű kijelzőn 
keresztül a felhasználó világos áttekintést 
kap a működési paraméterekről ill. a 

képernyő érintésével könnyen megadhatja a teszteléshez 
szükséges paramétereket. A kamra rádiós távirányítóval is fel lett 
szerelve, melynek segítségével elkerülhető az illetéktelen 
beavatkozás egy éppen futó tesztfolyamatba. 
A beépített hálózati interfésznek ill. internetes webszervernek a 
segítségével lehetőség van rá, hogy a berendezés egy távoli 
pontról vezérelhető legyen. Így a felhasználó úgy érezheti, mintha 
csak a gép előtt állna. Minden működési egység azonos 
struktúrával lett kialakítva, így a távoli elérés ill. távoli 
megfigyelés egyaránt egyszerű és gyors.  
Műszaki megoldások terén is sokat fejlődött a WK3 – melynél 
vezérlő elvként a megbízhatóságot és a teljesítményt vették 
figyelembe. A WK3 alkalmas arra, hogy állandó üzemben minden 
klímatesztnek megfeleljen – így például 85°C-on 85% relatív 
páratartalommal működjön kivételes körülmények között is, pl. a 
nyárra jellemző környezeti hőmérséklet mellett. 
Az új lehetőségek mellett a Weiss mérnökei nagy hangsúlyt 
fektettek arra, hogy a szükséges karbantartási és javítási munkákat 
jelentősen csökkentsék. A párásításhoz szükséges víz mindig 
tiszta marad, a rendszerbe épített tisztítási folyamat révén. Ez azt 
jelenti, hogy a szennyeződés okozta gépállás immár a múlté. 



Tisztítási periódusok lényegesen meghosszabbodtak, már csak kb. minden 6. hónapban 
szükségesek.  
A Weiss Umwelttechnik mára több mint 50 éves tapasztalatot szerzett környezet-szimulációs 
berendezések gyártásában, hogy minden vevői igénynek/követelménynek megfeleljen. Az 
optimalizált levegő keringtetés modern autoadaptív vezérléssel különösen homogén 
hőmérséklet eloszlást eredményez a teszttérben – max. ±1.5 K hőmérséklet ingadozás mellett. 
A távoli elérés funkcióval arra is lehetőség van, hogy az interneten keresztül, jogosultságot 
adva a kapcsolat létrejöttéhez, a Weiss technikusai elérjék a berendezést, s így egy esetleges 
hiba esetén gyorsabb segítséget nyújtsanak. 
 
További részletes információért látogasson el weboldalunkra: http://www.amtest.hu 
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