
AmtestLab - környezetszimulációs termékvizsgálat 
A gyártók számára csak akkor biztosított a piac, ha az általuk forgalmazott termék megfelel az adott területre 
érvényes nemzetközi szabványoknak. 

A környezetszimuláció több szektorban is határozottan a termékfejlesztés és minőségbiztosítás vitathatatlan irányadó 
mértékévé vált. Műszaki téren egyre jobban elterjed a különböző környezetszimulációs (klimatikus, hőmérsékletsokk, 
páratartalom, vibrációs) és más egyéb, a terméket extrém körülményeknek kitevő vizsgálatok szükségessége. 

Saját berendezéseink és partnereink kapacitásait kihasználva, szolgáltatásként felajánljuk laboratóriumi 
tevékenységünket az egész ország területén, rugalmas együttműködéssel.

A kutatási és fejlesztési tevékenység támogatása

Alapos, és hosszú ideje halmozódó tapasztalataink lehetővé teszik, hogy teljes mértékben megfeleljünk  megrendelőink 
konkrét igényeinek. 
Számukra laboratóriumunk környezet-szimulációs tesztejei biztosítják a termékek és összetevőik magasfokú funkcionali-
tását, stabilitását és minőségét, megelőzve a tényleges implementálást vagy forgalmazást.

Az Amtest a legtapasztaltabb gyártók kínálatát képviseli a környezetszimulációs rendszerek terén, a hőteszt 
berendezésektől a vizsgálati tér-mozgás szimuláció minden aspektusáig.

Vizsgálatok típusa:
Klímakamrás hő- és páraállósági vizsgálatok / vibrációs, rezgésállósági vizsgálatok / élettartam vizsgálatok / tartóssági 
vizsgálatok. 

Termékkategóriák: 
termék tesztelés és csomagolásvizsgálat / gépipari cikkek tesztelése / járműipari alkatrészvizsgálat és berendezések 
tesztelése / elektronikai termékek vizsgálata / számítógépes berendezések tesztelése / repülőgépes és katonai 
hardvereszközök vizsgálata / műholdas részegységek vizsgálata, ...

Alkalmazási területek:
Autóipar / Csomagolóipar / Elektronika / Energiaipar / Élelmiszeripar / Gépipar / Gyógyszeripar / Információs 
technológiák / Kozmetikaipar / Kutatóintézetek / Műanyag technológia / Repülőgépipar / Űrtechnológia / Vegyiipar ...

Tekintse meg laboratóriumunk tesztberendezéseinek pillanatnyi státuszát. 
Részletes ismertetőt vizsgalolabor.hu honlapunkon az AmtestLab - termékvizsgálat menüpontban talál. 
Forduljon hozzánk bizalommal!  
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WK3-340/40 Weiss klímakamra - nagy 
sebesség a legjobb minőség eléréséhez

WT3-340/70 Weiss hőmérséklet tesztkamrák - 
a gyártási hibák korai kiküszöböléséhez

WKL 100/40 - Weiss klímakamra - kisméretű 
tesztkamra jelentős belső értékekkel

V 724 - LDS rázófej - 
vibrációtesztekkel a kiváló minőségig

WVC-600/40 Weiss klímakamra - 
hőmérséklet- és páratartalom megbízhatóság 
tesztelésére 

Crystal Spider-81 - 
negyedikgenerációs rezgésvezérlő rendszer 


