
Model 25ST
Electromechanical Materials Testing Machine

The model 25ST is an Electromechanical 
Materials Testing Machine. It is a robust design 
for use in a range of materials testing. 

25ST MODELL
Elektromechanikus Anyagvizsgáló Berendezés

A 25ST modell egy elektromechanikus anyagvizsgáló 
berendezés. Robusztus kialakítása széleskörű fel-
használást tesz lehetővé az anyagvizsgálatban.
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Model 25ST
The model 25ST is designed for tension, compression, flexure and shear strength testing on materials and assemblies. 
The robust design that incorporates quality materials and components ensures that our reputation for superior system 
performance, ease of use, and longevity is maintained. A variety of loadcells are available at differing capacities that 
give precise applied load measurements from the smallest test specimen to ones that go to full machine capacity. Test 
machines become complete, powerful test systems with the addition of grips to hold the specimen, strain measurement 
instrumentation and Tinius Olsen’s Horizon Data Analysis software.

Interface OptIOns

features and BenefIts

 ● Bluetooth-enabled handheld interface allows 
maximum flexibility when paired to a testing 
machine. 

 ● Suitable for tension, compression, flexure, 
shear and other tests to a maximum force of 
25kN/5,000lbf.

 ● Different system interface options are available, 
from a familiar tethered handheld interface, 
a wireless Bluetooth interface panel running 
an Android application, or virtual machine 
controller application running on a PC. All 
interfaces work with Horizon Data Analysis 
software.

 ● Meets or exceeds the requirements of national 
and international standard for materials testing 
systems.

 ● Eight full-length T slots built into the machine 
column to allow accessories to be securely 
mounted to the test frame.

 ● Built-in pneumatic distribution ports provide 
local air supply to pneumatic grips.

OPTIONS AND ACCESSORIES 
 ● Grips and fixtures can be easily mounted securely with 

a simple locking pin, which also allows simple and rapid 
changes.

 ● Full range of precision extensometers and 
deflectometers are available using video, laser, encoder, 
strain gage and/or LVDT technologies

 ● Furnaces and environmental chambers can be installed 
for tests at high or low temperatures.

 ● Safety enclosures with interlocks can be installed to 
protect operators from violent specimen breaks.

 ● Tinius Olsen’s Horizon software can be connected to the 
tester by the operator. 

Proterm
Familiar handheld interface that is tethered to the 
machine. With its larger, tactile, sealed keypad, this 
interface is ideal for operators who use gloves to 
load and unload specimens and prefer a push button 
keypad. It requires virtual machine control software 
running on a connected PC to operate the basic 
machine functions and report basic numerical test 
data.

HMC 2.0 
Wireless handheld interface 

that is connected to the 
machine by a Bluetooth link. 

The interface features an 
Android-based operating 

platform and can be used to 
control the machine by itself 
or in conjunction with Tinius 

Olsen’s Horizon software

25ST MODELL
A 25ST modell lehetőséget biztosít húzó-, nyomó-, hajlító- és nyíróvizsgálatok elvégzésére, legyen szó akár alapanyagokról, 
félkész- vagy késztermékekről. A készülék robusztus kialakításának megtervezésekor nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy mi-
nőségi anyagok és alkatrészek alkalmazásával biztosítsuk a rendszer kiváló teljesítményét, egyszerű használatát és hosszú élet-
tartamát. A készülékhez különböző típusú és kapacitású mérőcellák érhetők el, melyek segítségével precíz terheléses vizsgá-
latokat végezhetünk a legkisebb mintáktól a készülék teljes kapacitását kiaknázó mintadarabokig. Egyetlen vizsgálóberendezés 
sem lehet teljes a különböző mintabefogási, nyúlásmérő, feszültségmérési rendszerek nélkül, és természetesen egy könnyen 
használható. sokoldalú vezérlő, kiértékelő és adatgyűjtő szoftver nélkül, mint amilyen a Tinius Olsen Horizon szoftvercsomag.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Bluetooth-kompatibilis, hordozható interfész, 
mely a készülékkel párosítva biztosítja a hasz-
nálat egyszerűségét és rugalmasságát.

Alkalmas húzó-, nyomó-, hajlító-, nyíróvizs-
gálatok és más egyedi tesztek elvégzésére  
25kN/5.000lbf -ig

A vezérléshez különböző interfészek érhetők el a 
megszokott kábeles, hordozható verziótól a ve-
zeték nélküli, Android rendszert futtató Bluetooth 
interfészen át a virtuális, PC-n futó vezérlőkkel be-
zárólag. Az összes verzió kompatibilis a Horizon 
Adatelemző Szoftverrel.

●A készülék teljesíti, vagy megaladja a nemzeti és 
nemzetközi anyagvizsgálati szabványok követel-
ményeit. 

●A készülékkeretbe 8 db T-horony rögzítőt építet-
tünk be, mely lehetővé teszi az egyes kiegészítők 
tetszőlegeses használatát és biztos rögzítését.

A beépített pneumatikus elosztóportok helyi levegő-
ellátást biztosítanak a pneumatikus befogóknak.

INTERFÉSZ OPCIÓK

HMC 2.0
Vezetéknélküli interfész, mely 

Bluetooth kapcsolaton keresz-
tül kapcsolódik a készülékhez.. 

A készülék a vezérlőről 
közvetlenül irányítható, vagy 
kapcsolódhat a Tinius Olsen 

Horizon szoftveréhez

Hagyományos vezetékes interfész. A nagyméretű, el-
lenálló, IP65 kijelző azon felhasználók számára is köny-
nyű használatot tesz lehetővé, akik pl. védőkesztyűt kell 
hordjanak a minta befogásához és így nyomógombos 
kijelzőt részesítenek előnyben. Az eszköz használatához 
egy személyi számítógépen futó Horizon szoftver szük-
séges, amely lehetővé teszi, hogy az alap géputasítások 
és mérési adatok elérhetőek legyenek.

Proterm

OPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Befogók és egyéb szerszámok könnyedén rögzíthetőek a ké-
szülékhez egy csapszeges megoldással, amely egyszerű és 
gyors szerszámcserét tesz lehetővé. 

Precíziós extenzométerek és deflektométerek teljes kínálata 
érhető el, melyek videós, lézeres, kódolós és/vagy LVDT tech-
nológiákat alkalmaznak.

●Kemencék és klímakamrák csatlakoztatásával alacsony, vagy 
magas mintahőmérsékletek is elérhetők teszt közben.

●●Biztonsági-felszerelésekkel, akár interlock képességgel védhet-
jük a felhasználókat a veszélyes mintaszakadások, törések ellen.

A Tinius Olsen Horizon szoftvere az operátor által is a készülék-
hez csatlakoztatható.
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Specifications
Frame specifications

Item# 99-991-1025/10

Tension compression load capability Yes

Frame capacity

kN 25

kg 2,500

lbf 5,000

Proof tested 50% over frame capacity

Floor or table mounting Table mounting

Test zones One

Number of columns Two

Column material Aluminium extrusion

Column finish Anodized

Column color Natural

Base material Mild Steel

Base finish Pre-primed, top powder coat paint

Base color TO Cool Grey Web # E6 30 27

Crosshead material Mild Steel solid

Crosshead finish Pre-primed, top powder coat paint

Crosshead color TO Green Web # 00 4C 45

Base cover ABS recyclable

Base cover color Cal Black Web # 11 18 20

Distance between columns
mm 410

in 16

Maximum crosshead travel
mm 1090

in 43

Additional crosshead travel options available on request

Stiffness
kN/mm 100

klbf/in 571

Height
mm 1625

in 64

Width
mm 729

in 29

Depth
mm 506

in 20

Weight
kg 129

lb 284

Force protection system Yes, digital

Displacement protection system Yes, mechanical and user 
programmable

Accessory fitting interface type Female diameter 

Ball screw type High precision low backlash

Ball screw cover/protection Yes

Crosshead drive system DC servo motor

Feet material Non-adjustable impact 
resistance plastic

Pneumatic air distribution 4mm OD hose with pushfit cou-
pling,  rated to 100psi maximum

Reference rule to support 
crosshead positioning Yes, mm and inches

T slots in columns for accessory 
mounting 8 x M6/M8

Noise at full crosshead speed 2m radius 22db

NOTE – Software required for materials tests

Frame specifications
CONTROLLER SPECIFICATIONS

Max data processing rate 168MHz

Data acquisition rate at PC 1000Hz

Number of instrument device  
connections  –  external Four

Number of instrument device  
connections –  internal Three

Bluetooth enabled v4.0 with A2DP, LE, EDR

External PC connection USB

User interface connectivity TO HMC2.0, Proterm, Horizon

FORCE MEASUREMENT

Force measuring device type Strain gage-based load cell

Load cells available 25N, 50N, 100N, 250N, 500N, 
1kN, 2.5kN, 5kN, 10kN, 25kN

Resolution One part in 8,388,608

Accuracy 0.2% of applied force across load 
cell force range

Range 0.2-100%

Calibration standard +/- 0.5% to ISO 7500-1 ASTM E4

Internal sampling rate 1000Hz

EXTENSION MEASUREMENT

Resolution 0.1μm

Accuracy +/-50μm

Range 0.1μm to 1090mm

Calibration standard ISO 9513

Internal sampling rate 2.73kHz

POSITION CONTROL

Test Speed

mm/min 0.0001-1,000 to 
10kN

mm/min 0.0001-500 to 25kN

in/min 0.000004-40 to 
2000lbf

in/min 0.000004-20 to 
5000lbf

Resolution
μm 0.1

in 0.000004

Accuracy +/-0.05% of indicated speed 

Return speed post test
mm/min 0.0001-1,000

in/min 0.000004-40

Crosshead positioning speed
mm/min 0.0001-1,000

in/min 0.000004-40

Return to zero function Yes

POWER REQUIREMENTS

Supply voltage options 115/230V

Frequency 50/60Hz

Power 530W +/- 10%

ATMOSPHERIC REQUIREMENTS

Operating temperature 5-40°C (41-104°F)

Operating humidity 10-80% non-condensing wet bulb 
method

Storage temperature -10-45°C (14-113°F)

Storage humidity 10-80% non-condensing wet bulb 
method

SPECIFIKÁCIÓK

FIGYELEM - Szabványos vizsgálat elvégzéséhez szoftver szükséges

Gépkeret jellemzői

Cikkszám # 99-991-1025/10

Asztali telepítésű

Kettő

Igen

50% a keret kapacitásán túl

Egy

Extrudált alumínium

Natúr

Alapozott, porfestett felület

Lágyacél

TO Zöld Web # 00 4C 45

Cal Fekete Web # 11 18 20

1090
43

571

64

29

284
Igen, digitális

Anya átmérő

Igen

Nem állítható, ütésálló 
műanyag

Igen, mm és inch

22db

20

Eloxált

Lágyacél

TO Hidegszürke Web # E6 30 27

Alapozott, porfestett felület

Újrahasznosítható ABS

410

100

1625

729

506

129

Igen, mechanikus és felhasz-
náló által programozható

Nagyprecizitású, holtjátékmentes

DC szervomotor

4mm külső átmérőjű tömlő, gyors-
csatlakozó, max. 100 psi

8x M6/M8

16

2.500
5.000

25
Keret kapacitása

Telepítés típusa

Húzó és nyomó irányban terhelhető

Minőség vizsgálata

Vizsgálati zónák száma

Oszlop anyaga

Oszlop színe

Alap felülete

Keresztfej anyaga

Keresztfej színe

Burkolat színe

Keresztfej elmozdulás

Magasság

Mélység

Erő limit védelem

Kiegészítők interfész típusa

Golyósorsó takart/védett

Gépláb anyaga

Referenciavonalzó
a kereten

Zajterhelés (keresztfej max. sebesség, min. 2m távol-
ságban)

Alap színe

Alap burkolata

Keresztfej felülete

Oszloptávolság

Elmozdulás limit védelem

Golyósorsó jellemzője

Keresztfej hajtása

Pneumatikus levegőelosztás

T-horony
a géposzlopban

Súly

Szélesség

Merevség

Nagyobb munkamagasság opcionálisan elérhető!

Alap anyaga

Oszlop felülete

Oszlopok száma

Gépkeret jellemzői

168 MHz

Négy

v4.0 (A2DP, LE, EDR)

TO HMC2.0, Proterm, Horizon

1 : 8.388.608

0,2 - 100%

1000Hz

0,1µm

0,1µm - 1090mm

2,73kHz

0,0001 - 1.000, 
10kN-ig

0,000004 - 40, 
2000lbf-ig

0,1

A kijelzett sebesség +/-0,05%-a

0,000004 - 40

0,000004 - 40

115/230V

530W +/- 10%

10-80%
nem kondenzáló

10-80%
nem kondenzáló

Feszültség elmozdulás alapú erőmérő cella

1000Hz

Három

USB

25N, 50N, 100N, 250N, 500N, 
1kN, 2,5kN, 5kN, 10kN, 25kN

ISO7500-1,ASTM E4 +/- 0,5%

+/- 50µm

ISO 9513

0,0001 - 500, 25kN-ig

0,000004 - 20, 
5000lbf-ig

0,000004

0,0001 - 1.000

0,0001 - 1.000

Igen

50-60Hz

5-40°C (41-104°F)

-10-45°C (14-113°F)

Az alkalmazott erő 0,2%-a az erőmé-
rő cella teljes tartományában

Adatfeldolgozás max. sebessége

Külső vezérlési csatornák 
száma

Bluetooth kapcsolat

Felhasználói interfészek

Erőmérő eszköz típusa

Felbontás

Tartomány

Belső mintavételezési sebesség

Belső mintavételezési sebesség

Tesztsebesség

Pontosság

Keresztfej pozícionálási sebesség

Tápfeszültség

Elektromos teljesítmény

Működési páratartalom

Tárolási páratartalom

Felbontás

Tartomány

Adatátviteli sebesség PC-re

Belső vezérlési csatornák 
száma

Külső PC-kapcsolat

Elérhető erőmérő cellák

Pontosság

Kalibrációs pontosság

Pontosság

Kalibrációs pontosság

Felbontás

Visszatérési sebesség

Visszatérési nullához funkció

Frekvencia

Működési hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet

VEZÉRLŐ SPECIFIKÁCIÓI

ERŐMÉRÉS

ELMOZDULÁSMÉRÉS

POZÍCIÓ VEZÉRLÉS

TÁPSZÜKSÉGLET

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK
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