POLYMERTEST
Třída Tomáše Bati 299,
764 22 Zlín 4
tel + fax: +420 57 7105147
mobil: +420 603 945378
e-mail: kadlecek@polymertest.cz

Jsme konstrukční kancelář zabývající se vývojem a dodávkou přístrojů a zařízení pro gumárenské,
textilní a plastikářské laboratoře.

Vyvinuli jsme a dodáváme asi 60 laboratorních přístrojů pro ZKOUŠKY PRYŽÍ, TEXTILIÍ A PLASTŮ A
VÝROBKY Z TĚCHTO MATERIÁLŮ.

Nabízíme dodání dalších zařízení a přístrojů pro laboratoře, případně zkonstruování zařízení podle
Vašich potřeb.
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zkušební zařízení pro gumárenské laboratoře
Technický Laboratorní Lis

Lis je určen pro laboratoře, kde není požadavek na velký počet
výlisků za hodinu. Svěrná síla je nastavitelná v rozsahu 15 až
100 tun. Rozměr etáží 600 x 600 mm, zdvih 300 mm. Teplota
do 250 OC.
K lisu je připojeno PC s programem pro monitorování průběhu
teplot horní i dolní etáže a průběhu svěrné síly. Program
umožňuje statické vyhodnocení, zhotovení grafu a tisk
protokolu.
Dodáno do VTUO Brno
Nejnovější provedení lisu
Ovládání pomocí PC:
Lis je ovládán pomocí PC v kancelářském provedení, vybaveného standardními periferiemi (myš,
klávesnice).
Ovládána je elektrická část. Uvnitř rozvaděče lisu jsou umístěny jednotky, umožňující převod signálů pr.
komunikace s PC. Řídicí PC je s rozvaděčem vulkanizačního lisu propojen prostřednictvím komunikačního
kabelu. Řídicí systém umožňuje zejména tyto funkce:

–
–
–
–
–

zadávání žádaných hodnot pro regulaci teploty
zobrazení skutečných teplot topných desek, jejich záznam v podobě časové grafické závislosti s
možností archivace
zobrazení okamžitého přítlaku topných desek, záznam přítlačné síly v průběhu technologického cyklu
signalizace uplynutí vulkanizačního času
zpracování a tisk protokolu zobrazení historických dat (průběh teplot, přítlačné síly)

Aktuální stav je zobrazován na monitoru - teplota a přítlačná síla.
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Program umožňuje vyplnění a tisk protokolu s požadovanými údaji a archivovat data.
V protokolu jsou uvedena následující data jako jsou například:

–
–
–
–
–
–

název závodu
datum a čas
jméno pracovníka, který prováděl lisování
typ a číslo materiálu
žádaná a skutečná doba lisování
požadovaná a skutečná teplota a přítlačná síla obou topných desek ve formě tabulky a grafu.

Příklad zkušebního protokolu
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Zobrazení záznamu veličin (teploty horní a dolní etáže,přítlačné síly a doby lisování)
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Panel s popisem funkce

Nabízíme dodání dalších zařízení a přístrojů pro laboratoře, případně zkonstruování zařízení podle
Vašich potřeb.
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