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Nem elégedett  a rázógépével? Túl  kicsi a terhelhetősége vagy frekvenciatartománya, túl  zajos? 
Gyakran kell javítani vagy magas a karbantartási költsége? Válasszon rázógépet vagy rázóasztalt a 
PCB TMS vagy a Dongling cégektől! Kiváló minőség, elképesztő választék, kedvező áron! 

Precíziós, légcsapágyas rezgéskalibrálók

TMS 394A30 / TMS 394A31

speciális rezgésgerjesztők kalibrálási feladatokhoz
grafitos, zaj- és rezgésmentes levegő-csapágyazás
Lorentz-erős emelőtekercs, könnyű berillium szerkezet 
2 Hz … 50 kHz frekvencia-tartomány, 10 mm kitérés

Univerzális léghűtéses rázógépek

Dongling ET sorozat

léghűtéses rázógépcsalád óriási választékban
erő: 1 ... 70 kN, frekvencia: max. 4,5 kHz
max. terhelhetőség: 70 kg ... 1000 kg

Háromtengelyű rázógépek

Dongling 3ES sorozat

triaxiális rázógépcsalád óriási választékban
erő: 10 ... 157 kN, lég- vagy vízhűtéssel
asztalméret: 400 x 400 ... 1000 x 1000mm

Rázóasztalok

Dongling BT / GT sorozat
hidrosztatikus/olajfilmes és
V-csapágyozású kivitelek
asztalméret: 2000 x 2000 mm-ig
frekvencia: max. 2 kHz
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      TELJESÍTMÉNY-ERŐSÍTŐK

 RÁZÓGÉP-VEZÉRLŐK

Nagy a rázógép fogyasztása? Nem megbízható a teljesítményerősítője? Magas a karbantartási 
költsége? Nem érzi elegendőnek az erősítő biztonsági/védelmi funkcióit? Válogasson a Dongling 
cég legkorszerűbb teljesítményerősítői közül! Bármilyen meglévő rázógéphez illeszthető moduláris 
rendszerek, kiváló minőségben, magas hatásfokkal, nagy megbízhatósággal! 

Teljesítményerősítők

Dongling PA / DA / SDA sorozat
analóg erősítők (PA): 1200 VA-ig
digitális erősítők (DA): 700 kVA-ig
intelligens, digitális (SDA): 1000 kVA-ig
- moduláris felépítés
- legújabb IGBT-technológia
- nagy hatásfok (DC/AC: >95%)
- kis jeltorzítás (<1%)
- kimagasló megbízhatóság 
  (MTBF >3000 óra)

Korszerű, összetettebb vizsgálatokra lenne szüksége? Élettartam-vizsgálatokat kell elvégeznie, 
de szeretne azok időtartamot lerövidíteni a vizsgálati eredmény valóságtartalmának megtartása 
mellett? Válasszon az amerikai  Vibration Research cég legkorszerűbb és legnagyobb tudású 
sokcsatornás  rázógépvezérlőket!  Bármilyen  rázógéphez  illeszthető,  moduláris  -  bővíthető  - 
rendszerek, óriási funkcióválasztékkal, nagy megbízhatósággal! 

Professzionális rázógép-vezérlők

Vibration Research Medallion II

véletlenszerű gerjesztés 13000 vonalfelbontással
rázógép-vezérlés 0,1 Hz ... 5 kHz tartományban 
hagyományos + összetett (kevert) gerjesztési módok
bővíthetőség max, 16 bemeneti analóg csatornáig
24 bites felbontással, 52 kHz mintavételezési frekvenciia
120 dB dinamikatartományal, ICP (IEPE) és TEDS támogatással
önteszt/rendszerteszt, vezérlőkimenet biztonsági/védelmi funkciókkal 

Vibration Research VR9500

véletlenszerű gerjesztés 26000 vonalfelbontással 
rázógépvezérlés 0,1 Hz ... 50 kHz tartományban 
hagyományos + összetett (kevert) gerjesztési módok 
útgerjesztés-időjel szimuláció, földrengés-szimuláció 
élettartam-tesztek vezérlése (Kurtosion-alapú)
többtengelyű rázógépek vezérlése
bővíthetőség max. 128 bemeneti analóg csatornáig
24 bit felbontás, 200 kHz mintavételezési frekvencia
135 dB dinamikatartomány, ICP és TEDS támogatás
extrém alacsony zaj-küszöb (<70nV/√Hz) 
integrált önteszt és rendszerteszt 
vezérlőkimenet biztonsági, védelmi funkciókkal 

További újdonságokért és az aktuális akciónkért nézze meg a weboldalunkat!
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