
RHEOTEST Messgeräte Medingen
Seria RHEOTEST@ LK

Opatentowany lepkosciomierz kapilamy serii RHEOTESTo LK jest znakomitym
rozwiezaniem do badania subslancji o niskiej lepkosci, Jak pokazano na rysunkach,
dostepne se 3 podstawowe wersje:

Wersja podstawowa bez plaszcza termicznego do pomiardw
lepkogci np.:

. oiwa i slodu

. mleka, iogurtow pitnycfi

. aaamen6w, faö, emulsii
wahania lepkosci spowodowane zmianami tempEratury w zakrssie
temperatury pokojowej sq korygowane do temperatury \,vzorcou/sj za
pomoca elektmnicznei kompensacji

Wersia podstawowa z plaszczem termicznym wok6l komory
pomiarowej (dodatkowo dostepne aluminiowe naczynie z
pod\,v6jnymi Sciankami o pojemnosci 30 mD
do pomiaröw lepkoSci np.:

. olei6w hydraulicarych i smaruj"?cych

. roztworöw silikonu

. roztworow Dolimeröw

Sterowane komputerowo stanowEko do pomiaröw lepko6ci (dla
laboEtoriöw pzepowadzajacych wiecej, ni2 1 5 pomiadw dziennie)
sklada sie z:

- wersji podstawowsj RHEOTESTo LK, bez ptaszcza
termicznego

- sampler na 20 pr6bek
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Zaletyi

. Zmniejszenie nakladu pracy:

- wynik pomiaru jest wySwietlany i dostepny pzez port szeregowy po zaledwie
25 sekundach

- lepkoSciomiez moZe byö uzywany bezpoSrednio w pomieszczeniach
produkcyjnych, jest latwy w obstudze i posiada kompaktowe konstrukcje z
systemami pomiarowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej

- lepkoSciomiez latwo sie kalibruje i utzymuje w czystosci

. Prosta obsluga za pomoce4 pzycisköw lub kompute€

. lJstanowione wczesniej standardy jakosci, oparte na innych metodach pomiaru,
mozna stosowaö w dalszym ciqgu dzieki mozliwo6ci skalibrowania lepkosciomieza z
innymi wynikami pomiarow

. Dodatkowy sterownik temperatury mo2e byö niepotrzebny, ie6li pomiar lepkoscijest
przeprowadzany w temperatuze pokojowej. Kompensacja temperatury oblicza
dokladne wartosci z tempeEturqwzorcowa pzy wahaniach temperatury do ok. I 5 K.
Wynik wygwietlany jest w mPas zaro\,vno dla lepkosci zmiezonej w temperatuze
Eeczywistej jak i lepkosci w temperatuze wzorcowej

. Dla pomiardw w zakresie temperatury 0 do 80'C oferujemy wersie z plaszczem
termicznym, co pozwala nadaö komoze pomiarowej pozqdana temperature z
uzyciem zewnetznego termostatu. Dodatkowo dostepne aluminiowe naczynie z
podwöjnymi 6ciankami o pojemnosci 30 ml pozwalajqce utrzymac odpowledniq
temperature pr6bki i kapilary

. Emulsje i inne sedymentuiqce probki moge byö badane z bardzo wysokq
powtazalnogciq dziQki zastosowaniu metody pomiaru r62nicy cisnienia niewra2liwej
na zjawisko sedymentacji

. Liczba cykli pomiarowych i usrednianie se konfigurowalne, co pozwala na
podniesienie powtazalno!ci pomiarow

. RHEOTESf LK posiada wersie z kalibraciqiedno- i dwupunktow+ Kalibracja
dwupunktowa jest zalecana w szczegölno6ci w zakresie do 10 mPas. pozwala to
podniecö dokladnoaö lepkosciomierza RHEOTESTo LK

. Na zyczenie lepkosdomiez mote bye $erowany z komputera PC. W takiej sytuacji
prosimy o zamöwienie specjalnego oprogramowania pomiarowego dzialajqcego po
systemem operacyjnym Wjndows.

. Je6li dziennie pzeprowadza sie wiecejniz 15 pomiaröw, polecamy sterowane
komputerowo stanowisko z samplerem na 20 probek

Oferujemy takie r6tne typu lepkosciomierzy przemyslowych do kontrolowania
lepkosci w procesach produkcyjnych. Szczeg6lowe informacje na lepkosciomierzy
i reometröw oraz naszej firmy znajdziecie Paigtwo na naszej stronie intemetowej;
www. rheotest.de
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Wvbrane dane techniczne

Zakesy pomiaru lepko6ci:
Kapilara 1
Kapilara 2
Kapilara 3
Kapilara 4
Kapilara 5
Kapilara specjalna 6, nietypowy zakres pomiaru, np.:

Bhd wzgledny (% wartosci granicz|ei czesciowego zakesu
pomraru):

Powtarzalnosd (% wartosci granicznej czesciowego zakesu
pomraru):

Zakes temperatrry badanej slrbstancji:

oK,

ok.

1 .. .

20 ...
100
500

1 d o 3 ,  1  d o  1 0 ,

20 mPas
100 mPas
400 mPas

2 000 mPas
l0 000 mPas
5do35 mPas

3 20/ .

ok.12,5 kg

ok. 25 ml

Port szeregowy :

Napiecie zasilania (na zamdwienie tak2e napiQcia specjalne):

Cz€stotliwos6 zasilania (na zamdwienie takze czest. specjalne):

wymiary: (dlugosd x g[ebokosc x wysokosc):

Masa:

Konjeczna iloSö pröbkil

< 1 V o

- 10 . . .  + 80 'C

RS 232 do drukarki / PC

220 V r 10%

50 /60 Hz

ok.200 x 200 r600 mm

Lista element6w svstemu:

Numer Opis

Wersje podstawowe
3051.1.00004 Jednostka podstawowa ze statywem ift 100

(komora pomiarowa bez ptaszcza termicznego)
3051.1.00005 Jednostka podstawowa ze statwvem, Pt 100 i ptaszczem

brak Komputerowe stanowisko pomiarowe sk+adai4ce sie z:
- Jednostki podstawowej (weßja 3051.1.00004)
- Kapilary na 2yczenia
- samDlera
- Plyty z oprogramowaniem do pomiaröw
Komputera PC na specjalne lyczenie

Kapilary pomiarowe
3051.2.12100 Kapilaral(kalibracjadwupunKowa)
3051.212200 Kapilara2(kalibrac.iajednopunKowa)
3051.2.12300 Kapilara3(kalibracja.iednopunktowa)
3051.2.12400 Kapilara4(kalibracjajednopunKowa)
305f.2.12500 Kapilara5(kalibracjajednopunktowa)
3051.2.12600 Kapilaraspecjalna6(kalibraciadwupunktowa)

Akcesoria dodatkowe
3051.6.80000 20 sz. aluminiowych naczyf pomiarolvych w podwöjnymi

Sciankami (wielko66 pr6bkiok. 30 ml)
brak Termostat na specjalne 2yczenie
3051.2.80000 OprograhowaniepodWindowsdoprzeprowadzaniapomiarbw
LE - 000 673 Przew6d drukarki D-Sub 25 / D-Sub I
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