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ST széria

A Tinius Olsen elektromechanikus 
vizsgálóberendezéseinek ST 
szériáját anyagok széles skálá-

jának tesztelésére tervezték, mint pl. 
(de nem kizárólag) műanyagok, fóliák, 
papír, csomagolóanyagok, szűrőanya-
gok, ragasztók, ételek, játékok, orvosi 
eszközök stb.              

     A készülékek segítségével szakítóvizs-
gálatokat, tapadás- és tépővizsgála-
tokat is végezhetünk, emellett pedig a 
rugalmasságot és a nyomást is vizsgál-
hatjuk. 
Az ST széria összes készülékéhez vá-
lasztható hordozható interfészek vagy 
virtuális interfész áll rendelkezésre, me-
lyek a csatlakoztatott PC-n keresztül 
futnak. A gyártó saját, extraként elérhető 
Horizon Materials Testing szoftverének 
rendszerbe integrálásával gyors ada-
telemzést végezhetünk, teljes jegyző-
könyveket generálhatunk, illetve stan-
dard tesztfolyamatok teljes könyvtára is 
elérhetővé válik.

     A mérőcellák, befogók és állványok 
átfogó kínálata a legegyszerűbb és a 
legbonyolultabb profilú minták meg-
tartására is alkalmasak. A készülékek 
számos különböző technológiát alkal-
maznak, 

így pl. klímakamrák és más eszközök is 
használhatók ezekkel az alkatrészek-
kel és a Horizon szoftverrel összeköt-
ve. Ezáltal a felhasználók biztosak le-
hetnek benne, hogy a piacon jelenleg

elérhető egyik legjobb, legpontosabb, 
rugalmas és egyszerűen használható 
rendszer birtokába kerülnek.
 

HORIZON SZOFTVER
Horizon szoftverünk új mércét állít fel az adatelemzés területén, mivel szá-
mos olyan jelentéskészítési és adatmanipulációs funkckóval bővült, amelyek 
megkönnyítik az anyagvizsgálati folyamatokkal való munkát, legyen szó akár 
a K+F szigorú előírásairól, akár a minőségellenőrzési-vizsgálatok diagramké-
szítési és elemzési funkcióiról. Ezen felül a Horizon Materials Testing szoftver 
hálózatba kapcsolható és skálázható, így a kezelők több forrásból és több 
helyről is működtethetik a berendezéseket és tekinthetik meg a vizsgálati 
eredményeket.

KEZELŐI
INTERFÉSZEK
Az ST rendszerek számos 
különböző, választható inter-
fész panellel működtethetők. 
Vezetékes és vezeték nélkü-
li, illetve virtuális interfészek 
egyaránt elérhetők.

A virtuális interfész a csat-
lakoztatott PC-n keresztül 
fut és a tesztek beállítására 
és futtatására használható, 
számszerű eredményt biz-
tosítva. A Horizon szoftver 
hozzáadásával bármelyik in-
terfésszel komplex teszteket 
hozhatunk létre és tölthe-
tünk be, emellett pedig az 
adatok kifinomult, grafikus 
elemzésére is lehetőség van.

A Bluetooth interfész egy-
szerűen kezelhető érintő-
gombokkal működtethető. 
A tesztek beállítása és elle-
nőrzése, illetve a számszerű 
eredmények leolvasása még 
egyszerűbb a nagyfelbontá-
sú érintőkijelzőnek köszön-
hetően. Az interfész ezen 
felül 8 MP felbontású kame-
rával és WiFi kapcsolattal is 
rendelkezik.

A vezetékes interfész na-
gyobb gombokkal rendel-
kezik, ezáltal olyan kezelők 
számára ideális, akik például 
védőkesztyűt viselnek. A ki-
jelző a mérőberendezésen 
használt egyes csatorának 
egyszerű, numerikus formá-
ban jeleníti meg. 



T SLOTOK
Annak érdekében, hogy a vizsgálati terü-
let kellőképpen nyitott és rugalmas, ezál-
tal pedig a tesztek zavartalanok legyenek, 
az összes készülék oszlopai T-slotokkal 
rendelkeznek. Ezek a slotok különböző 
eszközök csatlakoztatására használha-
tók, mint pl.: hordozható interfész, kame-
ra állvány, automatikus nyúlásmérő vagy 
LVTD nyúlásmérő támogatás, kihajtható 
védőplexi stb. A vizságlati terület zavarta-
lansága érdekében a kamrák és tartályok 
akadálymentes hozzáférése biztosított.

PONTOSSÁG
A készülékekhez elérhető mérőrendsze-
rek a lehető legstrapabíróbbak, megbíz-
hatók és pontosak. Ezáltal az elérhető 
pontosság jobb, mint 0,2% a mérőcella 
0,2% - 100% kapacitására vonatkoztatva.

ADATSEBESSÉG
A belső minta- és frissítési frekvencia 
akár 2,73k minta/másodperc is lehet 
csatornánként, míg az USB2 kapcsolattal 
működtetett Horizon szoftver adatátviteli 
sebessége 1kHz értékre korlátozott, ezzel 
garantálva, hogy az adatok zajmentesek 
és nem tartalmaznak hibás eredményt.

KIEGÉSZÍTŐK
CSATLAKOZTATÁSA
A készülék keretébe épített csatlakozó-
panel maximum négy csatlakoztatási le-
hetőséget kínál fel.

BEÉPÍTETT
PNEUMATIKUS
TÁMOGATÁS
A sűrített levegő csatlakozók a készü-
lékbe vannak építve (a levegőcsatlako-
zó a készülék hátulján található). Ezáltal 
pneumatikus befogók működtetése is 
lehetséges.

EXTENZOMÉTEREK
Videós, automatikus, kódolós, lézeres, 
nyúlásmérő és LVDT extenzométerek tel-
jes választéka áll rendelkezésre a minták 
alakváltozásának meghatározásához.

FŐ JELLEMZŐK



ASZTALI KÉSZÜLÉKEK

A Tinius Olsen ST szériájának aszta-
li verziói egy- és kétoszlopos kivi-
telben is elérhetők. Az egyosz-

lopos modellek 1kN (100kgf/200lbf) és 
5kN (500kgf/1.100lbf) kapacitással, míg 
a kétoszlopos modellek 10kN (1.000kg-
f/2.200lbf), 25kN (2.500kgf/5.000lbf) és 
50kN (5.000kgf/11.000lbf) kapacitás-
sal érhetők el. A készülékeket számos 
különböző alapanyag és késztermék 
vizsgálatára tervezték, mely által pl. a 
következő tulajdonságok vizsgálhatók: 
nyomás, feszültség, erősség, rugalmas-
ság, tépés, szakadás stb.
    Tartósság, gyorsaság és pontosság 
jellemzi a készülékeket, emellett pedig 
kényelmesen kezelhetők, a cserélhe-
tő mérőcelláknak köszönhetően pedig 
számos különböző adatot kinyerhetünk. 
A készülékek kivitelénél fogva a kapaci-
tás gyorsan változtatható, így akár a leg-
kisebb mérőcella kapacitásának 0,2%-
ától (kivéve 5kN és 10kN) a maximális 
kapacitásig való átállítás is egyszerű 
folyamat.
     A készülékek kerete, kialakítása és 
hajtása egészen egyedivé teszi azokat. A 
keretek még teljes kapacitáson is rend-
kívül stabilak, elhanyagolható elhajlás-
sal.
      A készülékek a keret méretétől füg-
gően min. 0,0001 mm/perc és max. 
1000 mm/perc sebesség között mű-
ködtethetők, mely anyagok és minták 
széles skálájának megfelelő.
     A keret rugalmassága különböző kie-
gészítők segítségével tovább növelhető, 
mint pl.: optikai és elektromos extenzo-
méterek, nyomás- és hajlásmérők, me-
leg és hideg hőkamrák a minták kon-
dicionálásához, magas hőmérsékletű 
kemencék, befogók, tartók, állványok 
stb.
       Ezek a keretek módosíthatók még 
azátal is, ha tovább növeljük a vizsgálati 
terület magasságát további 400 mm-el. 
További részletekért érdeklődjön a terü-
letileg illetékes forgalmazónál.
        

5ST modell - 5kN 
(500kg/1.000lbf)
hordozható Bluetooth 
interfésszel

1ST modell - 1kN 
(100kg/200lbf)
hordozható, vezetékes 
interfésszel és Horizon 
szoftverrel

10ST modell - 10kN 
(1.000kg/2.000lbf)
hordozható. veze-
téknélküli Bluetooth 
interfésszel

50ST modell - 50kN 
(5.000kg/11.000lbf)
hordozható, veze-
téknélküli Bluetooth 
interfésszel

25ST modell - 25kN 
(2.500kg/5.000lbf)
hordozható, vezeté-
kes interfésszel



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

MODELL

MODELL

Kapacitás

Kapacitás

Tesztsebesség 
tartománya

Tesztsebesség 
tartománya

Munkatér mélysége

Méretek (Ma x Szé x Mé)

Oszloptávolság

Oszloptávolság

Méretek (Ma x Szé x Mé)

Keresztfej max. út

Keresztfej max. út

Súly

Súly

A tehermérő rendszer az 
alábbi szabványok köve-
telményeinek felel meg, 
vagy haladja meg azo-
kat: ASTM E4, ISO 7500-1 
és EN 10002-2. A Tinius 
Olsen a rendszerek te-
lepítéséhez az ASTM E4 
és ISO 75001 szabvány 
megfelelőséget java-
solja.



PADLÓTELEPÍTÉSŰ KÉSZÜLÉKEK

A Tinius Olsen ST szériájának pad-
lótelepítésű verziói 100kN, 150kN 
és 300 kN (20.000lbf, 30.000lbf 

és 60.000lbf) kapacitással érhetők el és 
számos különböző anyag vizsgálatára 
tervezték, mint pl.: merev műanyagok, 
kompozitok, geotextil, fémlemez, he-
gesztett minták, ragasztók, orvosi ter-
mékek stb. A vizsgálható tulajdonságok 
között találjuk pl.: feszültség, nyúlás, 
nyomás, rugalmasság, tépés, vágás stb.
    Ezek a készülékek nagyfokú precizi-
tást és cserélhető mérőcellákat kínálnak. 
A készülékek kivitelénél fogva a kapaci-
tás gyorsan változtatható, így akár a leg-
kisebb mérőcella kapacitásának 0,2%-
ától a maximális kapacitásig való átállítás 
is egyszerű folyamat.
     A készülékek kerete, kialakítása és 
hajtása egészen egyedivé teszi azokat. A 
keretek még teljes kapacitáson is rend-
kívül stabilak, elhanyagolható elhajlás-
sal.
       A formatervnek köszönhetően a keret  
minden teszttípus esetén kellőképpen 
rugalmas. A felhasználók a nehezebb 
mintákat is minimális munkabefektetés-
sel helyezhetik be. Ezt a tulajdonságot 
tovább egyszerűsíti egy programozható 
váltómechanizmus, mely a felső és alsó 
keresztfej határok gyors beállítását teszi 
lehetővé a kereten távolságán belül bár-
hol. 
     A készülékek a keret méretétől füg-
gően min. 0,001 mm/perc és max. 500 
mm/perc sebesség között működtet-
hetők, mely anyagok és minták széles 
skálájának megfelelő.
     A keret rugalmassága különböző kie-
gészítők segítségével tovább növelhető, 
mint pl.: optikai és elektromos extenzo-
méterek, nyomás- és hajlásmérők, me-
leg és hideg hőkamrák a minták kon-
dicionálásához, magas hőmérsékletű 
kemencék, befogók, tartók, állványok 
stb.

Annak érdekében, hogy a vizsgálati terület 
kellőképpen nyitott és flexibilis, ezáltal pedig 
a tesztek zavartalanok legyenek, az összes ké-
szülék oszlopai T-slotokkal rendelkeznek. Ezek 
a slotok különböző eszközök csatlakoztatására 
használhatók, mint pl.: hordozható interfész, 
kamera állvány, automatikus nyúlásmérő vagy 
LVTD nyúlásmérő támogatás, kihajtható védő-
plexi stb. A vizságlati terület zavartalansága ér-
dekében a kamrák és tartályok akadálymentes 
hozzáférése biztosított.

Az összes ST készülék-
hez kezelőpanelek széles 
választéka érhető el: ve-
zetékes, Bluetooth vagy 
szoftver-alapú virtuális ve-
zérlőpanel.

Az ST széria a kiegészítők széles választéká-
val kompatibilis, melyek percek alatt kicse-
rélhetők.



Szoftver

A Tinius Olsen által fejlesztett Horizon 
szoftver évek tapasztalait felhasználva 
kínál megoldást a vizsgálati problémák 

és kihívások széles skálájára. Egy átfogó, mely 
egyszerű, pontos és hatékony vizsgálatokat 
eredményez.
    Legyen szó akár fémről, papírról, kompozitról, 
polimerről, gumiról, textilről vagy mikro-alkat-
részekről, a Horizon szoftver többet nyújt, mint 
egyszerű adatgyűjtés és prezentáció. Segíti a 
folyamatok automatizációját a K+F területétől a 
minőségellenőrzési vizsgálatokig.
        Horizon szoftverünk új mércét állít fel az 
adatelemzés területén, mivel számos olyan 
jelentéskészítési és adatmanipulációs funkc-
kóval bővült, amelyek megkönnyítik az anyag-
vizsgálati folyamatokkal való munkát. A kulcs 
a rugalmasság; a jegyzőkönyvek a felhaszná-
ló által is testreszabhatók, ugyanúgy, ahogy a 
felhasználói felületek is, hogy csak a legfonto-
sabb dolgokra kelljen koncentrálni.
       Ezen felül a Horizon Materials Testing szoft-
ver hálózatba kapcsolható és skálázható, így a 
kezelők több forrásból és több helyről is mű-
ködtethetik a berendezéseket és tekinthetik 
meg a vizsgálati eredményeket. A szoftver egy 
sor standard, specifikus és alkalmazás-fókuszú 
tesztfolyamatot is tartalmaz, melyek a felhasz-
nálókkal való szoros együttműködés során ke-
rültek kialakításra.
      A szoftver által kínált számos értékes funkció 
közül néhány: tesztfolyamat könyvtár, szimul-
tán kezelés, teszt, eljárás és eredmény szer-
kesztő, többszintű biztonság stb.
       A Horizon tehát egy lehetőségekben gaz-
dag szoftver, mellyel lehetőségünk nyílik egy 
modern vizsgálati adatbázis kiépítésére és 
használatása. A szoftver a legújabb Windows 
környezeteben fut, kezelése pedig intuitív az 
érintőkijelzőknek köszönhetően. A beépített 
súgó és használati útmutató pedig tovább egy-
szerűsíti a használatot.

„A Horizon egyszerűvé, pontossá és 
hatékonnyá teszi a vizsgálatokat”
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