3400 ซีรีส์
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุแบบอเนกประสงค์
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Instron® เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในด้านการผลิตเครื่องทดสอบวัสดุที่ทั้งแม่นยำ� ตอบสนองฉับไว และมีความปลอดภัย
ที่สุดในโลก ด้วยสมาชิกที่ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการกำ�กับดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในระดับนานาชาติและเครือข่ายช่างผู้ให้บริการที่
มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากทั่วโลก Instron จึงให้การสนับสนุนแต่ละระบบเครื่องมือด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่จำ�เป็นเพื่อให้การ
ช่วยเหลือตลอดอายุการใช้งาน จากประสบการณ์กว่า 70 ปี เราจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกแบบส่วนหนึ่งของระบบเครื่องมือขั้นสูงสุดใน
อุตสาหกรรมเครื่องทดสอบวัสดุ

พนักงานกว่า 1500 คน
ที่มีทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และความหลาก
หลายในกลุ่มการทำ�งาน

เป็นตัวแทนของ
160 ประเทศสื่อสารได้
มากกว่า 40 ภาษา

ที่ติดตั้งมาแล้วทั่วโลก
มากกว่า 50,000 เครื่อง

กับประสบการณ์ในงานเครื่อง
ทดสอบด้านวิศวกรรมและการ
ผลิต มากกว่า 70 ปี

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย สำ�หรับเกือบทุก
ตลาดและอุตสาหกรรมทั่วโลก
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คำ�ตอบสำ�หรับทุกๆ ความต้องการการทดสอบของคุณ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทดสอบที่อิงตามโปรแกรมประยุกต์

เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุแบบอเนกประสงค์รุ่น 3400 ซีรีส์มีช่วงปริมาณแรงที่รับได้ตั้งแต่ 500 นิวตันไปจนถึง 50 กิโลนิวตัน และ
ออกแบบมาเพื่อตอบรับทุกความต้องการด้านการทดสอบของคุณ สถาปัตยกรรมระบบสำ�หรับระบบการปกป้องตัวปฏิบัติการของ Instron ที่
กำ�ลังยื่นขอจดสิทธิบัตรของเรานี้ทำ�ให้ 3400 ซีรีส์ ใช้งานได้ง่ายกว่า ฉลาดกว่า และปลอดภัยกว่าที่เคย

เครื่องทดสอบแบบเสาเดี่ยว
สำ�หรับการใช้งานด้วยแรงกระทำ�ขนาดเล็กรุ่น 3400 ซีรีส์
แบบเสาเดี่ยวจะมีช่วงปริมาณสูงสุดที่รับได้ถึง 5 กิโลนิว
ตัน ทั้งในแบบความสูงมาตรฐานและความสูงพิเศษ
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สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดูข้อมูล
เพิ่มเติมและรับชมระบบการ
ทำ�งานของเครื่องรุ่น 3400 ซีรีส์

เครื่องทดสอบรุ่นตั้งโต๊ะ
สำ�หรับการใช้งานด้วยแรงกระทำ�ที่สูงขึ้น, ซีรีส์
3400 รุ่นตั้งโต๊ะแบบเสาคู่จะมีปริมาณสูงสุดที่รับได้
ถึง 50 กิโลนิวตัน ทั้งในแบบความสูงมาตรฐานและ
ความสูงพิเศษ

คำ�ตอบสำ�หรับการทดสอบของคุณ | 05

3400 จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างไร?
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทดสอบที่อิงตามโปรแกรมประยุกต์
Instron® มีระบบเครื่องมือที่มักพบได้ในอุตสาหกรรมที่จำ�เป็นต้องมีการทดสอบพลาสติก โลหะ อิลาสโตเมอร์
และบรรจุภัณฑ์ โปรแกรมประยุกต์หลัก ๆ ของเราบางตัวสามารถพบได้ในอุตสาหกรรมประเภทชีวเวช ชิ้นส่วน
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมวัตถุดิบ
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุแบบอเนกประสงค์ 3400 ซีรี่ส์ ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานทดสอบทั้ง
แรงดึง แรงกด บิดงอ ลอกฉีก เจาะทะลุ การเสียดทาน การตัดเฉือน และอีกมากมาย ระบบเครื่องมือนี้รองรับ
อุปกรณ์จัดยึดและฟิกซ์เจอร์ที่พบได้ในแคตตาล็อกอุปกรณ์เสริมขยายขอบเขตการทำ�งานของ Instron

สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดู
แคตตาล็อกอุปกรณ์เสริม
ทั้งหมดของ Instron
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การทดสอบแรงดึง
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01

อุปกรณ์จด
ั ยึดชิน
้ งานจากด้านข้างแบบนิวเมติก

02

อุปกรณ์จด
ั ยึดลูกกลิง้ เยือ
้ งศูนย์

03

อุปกรณ์จบ
ั ยึดเพือ
่ สัง่ การชิน
้ งานแบบ Wedge
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อุปกรณ์จด
ั ยึดกว้านสายคาด Webbing Capstan
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อุปกรณ์จด
ั ยึดเส้นด้ายและเส้นใยคอร์ด

06

อุปกรณ์จด
ั ยึดชิน
้ งานจากด้านข้างแบบขันสกรู

07

อุปกรณ์จด
ั ยึดลูกกลิง้ เยือ
้ งศูนย์

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทดสอบที่อิงตามโปรแกรมประยุกต์ | 07

3400 จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างไร?
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทดสอบที่อิงตามโปรแกรมประยุกต์
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การทดสอบแรงกดและแรงดัดโค้ง

08

01

ฟิกซ์เจอร์แรงบีบอัดแบบฉีด

02

อุปกรณ์ทดสอบแรงดัดโค้งแบบสามจุด

03

อุปกรณ์ทดสอบแรงกดแบบเจาะเป็นรูพร้อมแท่นหมุน

04

อุปกรณ์ทดสอบแรงกดแบบแข็ง

05

แท่นทดสอบชิ้นส่วนประกอบและแผ่นจับดอกสว่านกลึง
3 เขี้ยว
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กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทดสอบการ
ลอก การฉีกขาด การเจาะทะลุ
และการเสียดทาน
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อุปกรณ์จัดยึดแบบนิวเมติก 50 นิวตัน

07

สัมประสิทธิ์การเสียดทาน

08

การทดสอบการลอกตัว T พร้อมอุปกรณ์จัดยึด
เพื่อสั่งการด้านข้าง
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ฟิกซ์เจอร์การลอกปรับมุมได้

10

อุปกรณ์การทดสอบการเจาะทะลุด้วยลูกบอล

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทดสอบที่อิงตามโปรแกรมประยุกต์ | 09

ใช้งานได้ง่ายกว่า (SIMPLER)
สนับสนุนการทำ�งานโดย Bluehill® Universal

Bluehill Universal เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแต่เริ่มแรกสำ�หรับการโต้ตอบด้วยระบบสัมผัส
หน้าจอควบคุมการใช้งานที่มีจุดเด่นด้วยจุดสัมผัสขนาดใหญ่ช่วยให้ผู้ใช้สัมผัสได้ถึงการใช้
งานที่ทั้งง่ายและฉลาดกว่า ไอคอนและขั้นตอนการทำ�งานที่เข้าใจง่ายช่วยให้การฝึกสอนผู้ใช้
ใหม่หรือผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เป็นเรื่องง่าย ทำ�ให้การฝึกสอนผู้ใช้ไม่ยุ่งยาก และยังช่วยให้คุณ
เริ่มการทดสอบได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม

QuickTest
เมื่อคุณ ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว QuickTest ช่วยให้ผู้ใช้กรอกพารามิเตอร์
ง่ายๆ และดำ�เนินการทดสอบของคุณได้ภายในไม่กี่วินาที

แม่แบบที่โหลดไว้ล่วงหน้า
Bluehill Universal มีไลบรารีที่ครอบคลุมถึงวิธีการกำ�หนดค่าล่วงหน้า
สำ�หรับมาตรฐานที่ใช้งานแพร่หลายที่สุดอย่างมาตรฐาน ASTM, ISO, และ
EN วิธีการมีจัดเก็บอยู่ในโมดูลที่กำ�หนดเฉพาะสำ�หรับโปรแกรมประยุกต์ใน
งานทดสอบของคุณ

การทดสอบที่แจ้งเป็นขั้นอน
สามารถช่วยแนะนำ�ผู้ใช้ได้ตลอดกระบวนการทดสอบทั้งหมดด้วยคำ�แนะนำ�
ทีละขั้นตอน ทำ�ให้แน่ใจได้ว่าการทดสอบนั้นง่าย ไร้ข้อผิดพลาด และ
สามารถทำ�การทดสอบซ้ำ�ได้ สามารถปรับแต่งระบบแจ้งด้วยข้อความและ
รูปภาพของคุณเองได้
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TestProfiler

TestCam

สร้างการทดสอบเป็นวงรอบอย่างง่ายซึ่งประกอบด้วยการเพิ่ม
ค่า การหยุดค้าง และการเคลื่อนที่เป็นคลื่นรูปสามเหลี่ยม ตรรกะ
แบบมีเงื่อนไขช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรูปแบบวนซ้ำ�ที่ช่วยสร้าง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ใหม่ในการทดสอบ

เชื่อมต่อกล้องเว็บแคมแบบ USB เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเล่น
วิดีโอย้อนหลังแบบจุดต่อจุด ช่วยให้คุณกลับมาดูการทดสอบได้แม้
หลังเสร็จสิ้นการทดสอบไปแล้ว

สนับสนุนการทำ�งานโดย Bluehill® Universal | 11

ปลอดภัยกว่า (SAFER)

ความปลอดภัยทีไ่ ม่จ�ำ เป็นต้องลดความสามารถในการทำ�งานลง

การปกป้องตัวปฏิบัติการ
ตัว 3400 ซีรีส์ สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมระบบสำ�หรับการ
ปกป้องตัวปฏิบัติการของ Instron ที่กำ�ลังยื่นขอจดสิทธิบัตร
ขั้นตอนการทำ�งานอัจฉริยะช่วยให้อุปกรณ์และผู้ใช้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้นด้วยการควบคุมสถานะระบบตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึง
เสร็จสิ้นการทดสอบ

การแนะนำ�ความปลอดภัยภายในซอฟต์แวร์
ตัวระบบเครื่องมือ 3400 จะให้คำ�แนะนำ�ที่ชัดเจนแก่ผู้ใช้ว่าเมื่อ
ใดที่สามารถเข้าสู่พื้นที่การทดสอบได้อย่างปลอดภัย และเมื่อ
ใดที่ควรอยู่ห่างจากบริเวณทดสอบ

ชุดอุปกรณ์หนีบปิดอัจฉริยะ
อันตราย จากการถูกอุปกรณ์จัดยึดแบบนิวเมติกหนีบที่นิ้วมือจะ
ลดลงได้ผ่านแรงดันที่ใช้จับยึดชิ้นงานช่วงล่างและการจำ�กัด
ความเร็วระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าการทดสอบของคุณ
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แผงควบคุมของผู้ใช้
ซีรีส์ 3400 ช่วยให้ สามารถควบคุมระบบเครื่องมือได้ใกล้ยิ่งขึ้นกว่าที่เคยด้วยแผง
สั่งการของผู้ใช้โฉมใหม่ พัฒนาการออกแบบการยศาสตร์และประสิทธิภาพการ
ทำ�งานโดยการเริ่มต้นและหยุดการทดสอบ การเขย่าหัวเคลื่อนที่เบา ๆ และการ
เคลื่อนที่กลับสู่ตำ�แหน่งเริ่มต้นโดยตรงจากเครื่องมือ

ทราบสถานะได้เพียงแค่ชำ�เลืองมอง
ตรวจสอบ สถานะของระบบเครื่องมือด้วยไฟส่วนบ่งชี้และข้อความแนะนำ�
ความปลอดภัยที่ตรงกันในโปรแกรม Bluehill® Universal

การเคลื่อนเล็กน้อยแบบปรับความเร็วได้
ในระหว่าง โหมดการตั้งค่า ระบบเครื่องมือของคุณจะปรับค่าเริ่มต้นเป็นความเร็ว
ที่ปลอดภัยให้เหมาะสมสำ�หรับผู้ใช้ให้ทำ�งานได้ในพื้นที่การทดสอบ

อินเทอร์ล็อกเสมือน
ด้วยสถาปัตยกรรมระบบเครื่องมือของ Instron ที่กำ�ลังยื่นจดสิทธิบัตร การ
เคลื่อนที่ของเครื่องมือจะถูกจำ�กัดไว้เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของหัวเคลื่อนที่ใน
รูปแบบที่ไม่คาดคิด
ความปลอดภัยที่ไม่จำ�เป็นต้องลดความสามารถในการทำ�งานลง | 13

ฉลาดกว่า (SMARTER)
ให้การลงทุนของคุณไม่สูญเปล่า

การลดการปะทะ
ลดความเสียหาย ที่เกิดกับอุปกรณ์และตัวอย่างชิ้น
สำ�คัญโดยการหยุดหัวเคลื่อนที่หากตรวจพบแรง
กระทำ�เมื่อเคลื่อนที่กลับหรือระหว่างการเคลื่อนที่
ด้วยตนเอง

การกันภาระเกินให้กับโหลดเซลล์
ระบบเครื่องมือซีรีส์ 3400 จะหยุดทำ�งานโดย
อัตโนมัติเมื่อโหลดเซลล์ถึงปริมาณสูงสุดที่จะรับ
ได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับโหลด
เซลล์ ระบบเครื่องมือ และอุปกรณ์เสริม

สร้างมาให้ทนทาน
ใช้พลังงานจากเซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับแบบ
ไร้แปรงถ่านที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา ถือได้
ว่าซีรีส์ 3400 นี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่
ยาวนาน เครื่องมือระบบไฟฟ้าเชิงกลทั้งหมดของ
Instron® จะติดตั้งคอลัมน์นำ�เพิ่มเติมจากบอลล์
สกรูพรีโหลดเพื่อความทนทานมากยิ่งขึ้น
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ยืดอายุการใช้งานให้อุปกรณ์ของคุณ

ให้การลงทุนของคุณไม่สูญเปล่า

Instron® เป็นผู้จัดจำ�หน่ายเครื่องทดสอบวัสดุรายใหญ่ที่สุดในโลก เครื่องทดสอบที่เชื่อถือได้ของเรา
สามารถเรียกใช้ได้ติดต่อกัน 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ 365 วันต่อปีโดยไม่ต้องหยุดพัก อย่างไร
ก็ตาม หากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น หรือคุณมีข้อสงสัยใดๆ เรายินดีเสนอช่องทางข้อมูลที่หลากหลายเพื่อ
ให้แน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือที่จำ�เป็นทันทีที่ต้องการ

Instron® Connect
®

• I nstron Connect มีการแชร์หน้าจอทางไกลและการยื่นคำ�ร้องขอรับบริการที่ง่ายดายเพื่อลด
เวลาการติดต่อขอความช่วยเหลือหลายๆ ครั้ง
•ม
 ีตัวแจ้งเตือนการสอบเทียบซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการได้ใบรับรองการสอบเทียบที่ล่าช้า
®

• I nstron Connect มีระบบวิธีการทดสอบและการถ่ายโอนไฟล์ที่ง่ายดายเพื่อให้ระบบมีความทัน
สมัย
•ผ
 ู้ให้คำ�ปรึกษาที่เชี่ยวชาญจะให้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านและการเข้าถึงสายด่วนแบบดั้งเดิม
จากทุกที่ทั่วโลก
•บ
 ริการเพิ่มเติม เช่น การบำ�รุงรักษาเชิงป้องกัน การสอบเทียบมาตรฐาน การฝึกอบรม และบริการ
ซ่อมฉุกเฉิน ช่วยให้แน่ใจได้ถึงระยะเวลาการทำ�งานสูงสุดที่ได้จากอุปกรณ์ของคุณ

การฝึกอบรม
•ห
 ลักสูตรฝึกอบรม ที่มีบริการถึงสถานที่ หรือจัดอบรมได้ที่หนึ่งในศูนย์ฝึกอบรมประจำ�ภูมิภาค
ของเรา
•ส
 ามารถใช้บริการห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (Applications Engineering
Lab) หรือกลุ่มงานแก้ปัญหาเฉพาะด้าน (Custom Solutions Group) ของเราเพื่อความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีล่าสุดในการทดสอบวัสดุ

การสอบเทียบมาตรฐาน
•ห
 ้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานที่ทันสมัยที่สุดของเรามีช่วงที่ครอบคลุมสำ�หรับบริการตรวจสอบ
ความถูกต้องและการเทียบมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ซึ่งได้มาตรฐาน ASTM, ISO, และ Nadcap
สำ�หรับ: แรงกระทำ� ความเร็ว ความเครียดวัสดุ (อุปกรณ์ตรวจวัดความเครียด) การเคลื่อน
ตำ�แหน่ง การกระแทก อุณหภูมิ แรงบิด การคืบ ช่องสัญญาณเสตรนเกจน์ และการจัดศูนย์
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ข้อมูลจำ�เพาะของ 3400 ซีรีส์
3400 ซีรี่ส์แบบเสาเดี่ยว
34SC-05

34SC-1

34SC-2

34SC-5

กิโลนิวตัน

0.5

1

2

5

lbf

112

225

450

1125

การเคลื่อนระยะของหัว
เคลื่อนที่

มม.

482

867

867

868 (E1), 1112 (E2)

34SC-05
651 มม. (25.6 นิ้ว)

นิ้ว

19.0

34.1

34.1

34.2 (E1), 43.8 (E2)

34SC-1 / 34SC-2
1050 มม. (41.3 นิ้ว)

พื้นที่การทดสอบแนว
ตั้ง (A)

มม.

651

1050

1050

1118 (E1), 1375 (E2)

นิ้ว

25.6

41.3

41.3

44.0 (E1), 54.1 (E2)

34SC-5
1118 มม. (44.0 นิ้ว)

พื้นที่การทดสอบแนว
นอน (B)

มม.

100

100

100

100

นิ้ว

3.9

3.9

3.9

3.9

มม./นาที

1016

1016

1016

1016

ปริมาณแรงสูงสุดที่รับได้

ความเร็วสูงสุด

นิ้ว/นาที

40

40

40

40

มม./นาที

0.05

0.05

0.05

0.05

นิ้ว/นาที

0.002

0.002

0.002

0.002

มม./นาที

1500

1500

1500

1500

นิ้ว/นาที

59

59

59

59

ขนาดพื้นที่ฐานของเครื่อง
(ส × ก × ล)*

มม.

950 × 460 × 610

1370 × 460 × 610

1370 × 460 × 610

1420 × 460 × 610

นิ้ว

37 × 18 × 24

54 × 18 × 24

54 × 18 × 24

56 × 18 × 24

ความละเอียดในการวัดของ
การควบคุมตำ�แหน่ง

นาโนเมตร

19.1

19.1

19.1

19.1

ไมโครนิ้ว

0.75

0.75

0.75

0.75

ความแกร่งของโครงเครือ
่ ง
ทดสอบตามแนวแกน

กิโลนิวตัน/มม.

2

2

2

8.5

ปอนด์/นิ้ว

11400

11400

11400

48500

แรงกระทำ�สูงสุดทีค
่ วามเร็ว
เต็มที่

กิโลนิวตัน

0.5

1

2

5

lbf

112

225

450

1125

ความเร็วสูงสุดที่แรง
กระทำ�เต็มที่

มม./นาที

1016

1016

1016

1016

นิ้ว/นาที

40

40

40

40

กก.

50

54

54

63 (E1), 68 (E2)

ปอนด์

110

120

120

138 (E1), 150 (E2)

VA

256

256

256

366

ความเร็วต่ำ�สุด
ความเร็วเคลื่อนที่กลับ
สูงสุด

น้ำ�หนัก
ความต้องการกำ�ลังงาน
สูงสุด

*ค
 วามกว้างของพื้นที่ฐานของเครื่องมีไว้สำ�หรับระบบเครื่องมือเท่านั้น หน้าจอควบคุมการใช้งาน อาจเพิ่มความกว้างโดยรวมของเครื่องทดสอบอีก 300 มม. (12 นิ้ว) ตัว
เลือกความสูงพิเศษ (E2) สำ�หรับ 34SC-5 จะเพิ่มอีก 270 มม. (11 นิ้ว) ไปยังความสูงโดยรวมของโครงเครื่องทดสอบ
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A
ความสูงมาตรฐาน (E1)

ความสูงพิเศษ (E2)
34SC-5
1375 มม. (54.1 นิ้ว)

460 มม.
(18 นิ้ว)

ความสูงมาตรฐาน (E1)
34SC-05
950 มม. (37 นิ้ว)
34SC-1 / 34SC-2
1370 มม. (54 นิ้ว)
34SC-5
1420 มม. (56 นิ้ว)

B

ความสูงพิเศษ (E2)
34SC-5 (E2)
1690 มม. (67 นิ้ว)

610 มม.
(24 นิ้ว)

100 มม.
(3.9 นิ้ว)

A

ซีรีส์ 3400 รุ่นตั้งโต๊ะ
ความสูงมาตรฐาน (E1)

34TM-5

34TM-5 / 34TM-10
1242 มม. (48.9 นิ้ว)
34TM-30 / 34TM-50
1198 มม. (47.2 นิ้ว)

34TM-30 / 34TM-50
1700 มม. (66.9 นิ้ว)

B
420 มม.
(16.5 นิ้ว)

5

10

30

50

1125

2250

6750

11250

การเคลื่อนระยะของหัว
เคลื่อนที่

มม.

1172 (E1), 1651 (E2)

1172 (E1), 1651 (E2)

1128 (E1), 1607 (E2)

1128 (E1), 1607 (E2)

นิ้ว

46.1 (E1), 65.0 (E2)

46.1 (E1), 65.0 (E2)

44.4 (E1), 63.3 (E2)

44.4 (E1), 63.3 (E2)

พื้นที่การทดสอบแนว
ตั้ง (A)

มม.

1242 (E1), 1744 (E2)

1242 (E1), 1744 (E2)

1198 (E1), 1700 (E2)

1198 (E1), 1700 (E2)

นิ้ว

48.9 (E1), 68.7 (E2)

48.9 (E1), 68.7 (E2)

47.2 (E1), 66.9 (E2)

47.2 (E1), 66.9 (E2)

พื้นที่การทดสอบแนว
นอน (B)

มม.

420

420

420

420

นิ้ว

16.5

16.5

16.5

16.5

มม./นาที

1016

508

508

508

นิ้ว/นาที

40

20

20

20

มม./นาที

0.05

0.05

0.05

0.05

นิ้ว/นาที

0.002

0.002

0.002

0.002

มม./นาที

1500

610

610

508

ความเร็วต่ำ�สุด
ความเร็วเคลื่อนที่กลับ
สูงสุด
ขนาดพื้นที่ฐานของเครื่อง
(ส × ก × ล)*
ความละเอียดในการวัด
ของการควบคุมตำ�แหน่ง

ความสูงมาตรฐาน (E1)
1600 มม. (63 นิ้ว)

59

24

24

20

มม.

1610 × 760 × 710

1610 × 760 × 710

1610 × 760 × 710

1610 × 760 × 710

นิ้ว

63 × 30 × 28

63 × 30 × 28

63 × 30 × 28

63 × 30 × 28

นาโนเมตร

19.7

9.9

5.2

3.7

ไมโครนิ้ว

0.78

0.39

0.20

0.14

38

38

72

74

ปอนด์/นิ้ว

217,000

217,000

411,100

422,000

แรงกระทำ�สูงสุดที่
ความเร็วเต็มที่

กิโลนิวตัน

5

10

30

25

lbf

1125

2250

6750

5620

ความเร็วสูงสุดทีแ
่ รง
กระทำ�เต็มที่

มม./นาที

1016

508

508

250

นิ้ว/นาที

40

20

20

10

กก.

122 (E1), 136 (E2)

122 (E1), 136 (E2)

140 (E1), 154 (E2)

152 (E1), 166 (E2)

ปอนด์

268 (E1), 299 (E2)

268 (E1), 299 (E2)

308 (E1), 339 (E2)

334 (E1), 365 (E2)

VA

730

730

1000

1000

น้ำ�หนัก
ความต้องการกำ�ลังงาน
สูงสุด
710 มม.
(28 นิ้ว)

นิ้ว/นาที

กิโลนิวตัน/มม.

ความแกร่งของโครงเครือ
่ ง
ทดสอบตามแนวแกน

ความสูงพิเศษ (E2)
2130 มม. (84 นิ้ว)

34TM-50

lbf

ความเร็วสูงสุด
760 มม.
(30 นิ้ว)

34TM-30

กิโลนิวตัน

ปริมาณแรงสูงสุดที่รับได้

ความสูงพิเศษ (E2)
34TM-5 / 34TM-10
1744 มม. (68.7 นิ้ว)

34TM-10

*ค
 วามกว้างของพื้นที่ฐานของเครื่องมีไว้สำ�หรับระบบเครื่องมือเท่านั้น หน้าจอควบคุมการใช้งาน อาจความกว้างโดยรวมของเครื่องทดสอบ อีก 300 มม. (12 นิ้ว) ตัวเลือกความ
สูงพิเศษ (E2) จะเพิ่มอีก 530 มม. (21 นิ้ว) ไปยังความสูงโดยรวมของโครงเครื่องทดสอบ

ข้อมูลจำ�เพาะของระบบ | 17

ข้อกำ�หนดและข้อมูลจำ�เพาะ
อัตราการเก็บข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์:

แรงดันไฟฟ้าเฟสเดี่ยว:

สูงสุด 1 กิโลเฮิรตซ์ พร้อมกันบนช่องสัญญาณ
ความเครียด การเคลื่อนตำ�แหน่ง และแรงกระทำ�

100, 120, 220, หรือ 240 VAC ±10%, 47 ถึง 63
เฮิรตซ์

ความแม่นยำ�การตรวจวัดการให้แรง:

อุณหภูมิในการทำ�งาน:

±0.5% ของค่าที่อ่านได้ลงไปถึง 1/200th ของปริมาณ
แรงสูงสุดที่รับได้ ของโหลดเซลล์ ตรงหรือเกินกว่า
มาตรฐาน ASTM E4, BS 1610, DIN 51221, ISO
7500-1, EN 10002-2 มาตรฐาน JIS B7721, JIS
B7733, และ AFNOR A03-501

+5 ถึง +40°C (+41 ถึง +104°F)

ความแม่นยำ�ของการตรวจวัดความเครียด
วัสดุ:
ตรงหรือเกินกว่ามาตรฐาน ASTM E83, BS 3846, ISO
9513, และ EN 10002-4

อุณหภูมิในการจัดเก็บ:
-25 ถึง +55°C (-13 ถึง +131°F)

ช่วงความชื้น:
+10 ถึง +90%, รักษาสภาพไม่ควบแน่นที่ 20°C

มาตรฐานการป้องกันน้ำ�และฝุ่น:
ความแม่นยำ�ของการตรวจวัดระยะ
เคลื่อนที่:
±0.02 มม. หรือ 0.15% ของการเคลื่อนตำ�แหน่ง (ค่าใด
ก็ตามที่มากกว่า)

IP 2X อาจต้องมีมาตรการป้องกันหาก ต้องเผชิญกับ
ฝุ่นละอองมากเกินไป หมอกควันที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือสภาวะอันตราย

ความแม่นยำ�ของความเร็วในการทดสอบ:
(ปรับศูนย์หรือแรงคงที)่ ±0.2% ของความเร็วทีก
่ �ำ หนดไว้

หมายเหตุ:
ข้อมูลจำ�เพาะเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นตามกระบวนการมาตรฐานของ Instron และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระบบเครื่องมือทั้งหมดเป็น
ไปตามมาตรฐานยุโรปที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและได้รับเครื่องหมาย CE
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10

“นวัตกรรมที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ออกแบบและ
ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์แสดงออกถึงความสงสัยใคร่รู้ต่อ
ความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งช่วยสร้าง
ความเข้าใจให้ทีมผู้สร้างสามารถคาดเดาทำ�นายสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น และสร้างชุดกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้งานได้ง่าย
กว่า มีความชาญฉลาดกว่า และปลอดภัยกว่า”
Yahya Gharagozlou
ประธานกลุ่ม
กรทดสอบและการตรวจวัดของ ITW
(Instron เป็นบริษัทของ ITW)

www.instron.com

Instron เป็นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Illinois Tool Works Inc. (ITW) ชือ
่ โลโก้ ไอคอน และเครือ
่ งหมายอืน
่ ทีร่ ะบุถงึ ผลิตภัณฑ์และบริการของ Instron ทีอ
่ า้ งอิงถึงในทีน
่ ถ
้ี อ
ื เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ
ITW และไม่อนุญาตให้น�ำ ไปใช้กอ
่ นได้รบ
ั ความยินยอมอนุญาตเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรจาก ITW ชือ
่ บริษท
ั และผลิตภัณฑ์อน
่ื ทีแ
่ สดงในรายการ เป็นเครือ
่ งหมายการค้าหรือชือ
่ ทางการค้าของบริษท
ั นัน
้ ๆ ตามลำ�ดับ
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