
Korozní zkušební komory 
SaltEvent SC/KWT
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Dokonalost ve výkonu, vybavení a designu.
Od vidlice až po blatník - ve výzkumu, vývoji a kontrole kvality si chcete být jisti. My vás 
při tom podpoříme. Korozní zkušební komory SaltEvent SC.

Koroze pevně pod kontrolou.

Vysoká vzdušná vlhkost, slaný vzduch, mořská voda a solný 
posypový materiál - mnoho malých či velkých dílů je denně 
vystaveno těmto korozivním účinkům. Koroze neovlivňuje 
jen základní kovy, ale i vysoce legované oceli, temperované 
materiály, plasty a lakované povrchy. To je důvod, proč je pro 
mnohé výrobky odolnost vůči korozi důležitým ukazatelem 
kvality a bezpečnosti. S weisstechnik® korozními zkušebními 
komorami SaltEvent SC můžete simulovat účinek solné 
mlhoviny a kondenzace.  Reprodukovatelné, certifikované 
zkoušky za zrychlených podmínek.

Zkoušíte často? Žádný problém!

Při zkouškách vašich výrobků musíte dodržovat četné 
zkušební normy a provádět dlouhodobé testy. K tomu jsou 
naše zkušební komory předurčeny. Již naše sériové modely 
pokrývají širokou škálu aplikací a uspokojí všechny vaše 
potřeby. Pro splnění speciálních požadavků je možno 
komory rozšířit o celou řadu doplňků, které odpovídají 
vašim potřebám.

Dobře promyšleno.

Víme, co je důležité pro vaše testy: spolehlivé, 
přesné a reprodukovatelné výsledky. Proto jsme 
navrhli naše zkušební komory tak, aby přesně 
splnily tyto požadavky. Protože nepřesné výsledky 
vedou k nesprávným závěrům. S tímto vědomím 
odstraňujeme rušivé faktory již během fáze 
návrhu a spoléháme se na naše komplexní 
dlouholeté odborné znalosti a zkušenosti.

Dokonale vyrobeno.

Kvalita je pro nás samozřejmostí. Používáme 
pouze vysoce kvalitní materiály a výrobu mnoha 
součástí pro naše zkušební komory si realizujeme 
sami. Navíc máme také pravidelné kontroly 
kvality v celém procesu výroby. 

Výjimečně jednoduchá údržba.

Nastavte, zapojte a spusťte test. Dodáváme 
zkušební přístroj bez nutné instalace v místě 
uživatele. Snadné ovládání zajišťují inteligentní 
řídicí prvky a intuitivní zobrazovací a ovládací 
plocha. Snadno dostupné prvky údržby zaručují 
minimální servisní časy. Sériově zabudovaný 
inspekční systém a diagnóza chyb navíc 
optimalizují dobu údržby a oprav.

Spolehlivých výsledků měření je dosaženo díky:

• optimálnímu rozstřikování mlhoviny - přesná
dvoumateriálová tryska

• vynikajícím teplotním konstantám - konstrukce dvojitého 
pláště s vnitřní tepelnou izolací a vyhřívaným zvlhčo-
vačem stlačeného vzduchu a regulací hladiny vody

• nastavitelnému průtokoměru a dávkovacímu zařízení 
rozprašovaného roztoku

• normě odpovídající konstrukci zkušebního prostoru a 
krytu. Zešikmení stěn krytu zabraňuje odkapávání 
kondenzátu  na zkoušený vzorek

Fraunhofer-Institut pro chemické technologie ICT provedl 
kvalifikační přezkoumání této korozní komory se solnou 
mlhovinou. Dle zkušebního protokolu č. US 07916/2016 
splňuje komora veškeré požadavky norem.

Lepší než norma!

Konstrukce zařízení umožnila až o 60% lepší rozložení 
teploty než požaduje DIN EN ISO 9227.  Díky velmi přesné 
teplotě a distribuci mlhoviny ve zkušebním prostoru je 
možno vytvořit velmi homogenní zkušební klima. Odchylky 
měření korozivnosti činí max. 12% od normativních hodnot 
(±20 g/m²) měřených na referenčních plechách rozmístě-
ných ve zkušebním prostoru.

Zkoušejte to, co potřebujete.

tested by
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Spolehlivý řídicí systém v základu:
Digitální měřicí a regulační systém pro obsluhu a 
kontrolu přístroje.

• Vše utěsněno
Kryt komory je vůči zkušebnímu prostoru hydrostaticky utěsněn po celém
obvodě pomocí vodního žlábku. Vodní žlábek je automaticky doplňován
demineralizovanou vodou, čímž zabraňuje úniku solné mlhy - trvale a bezpečně.

• Připojení, které vám vyhovuje
Informace o zkoušce a diagnostice jsou vedeny pomocí ethernetového rozhraní
do PC a nebo pomocí USB rozhraní je možno je uložit do USB paměti.
Monitorování a kontrolu lze provádět z jakéhokoliv pracovního počítače.

Komunikace

Více vybavení, hned od začátku. 

Vysoký standard již v základním vybavení.

• Zůstaňte flexibilní
Roztok, potřebný pro dané zkoušky, je uložen v odnímatelné, mobilní
nádobě o objemu 125 litrů. Nádobu lze lehce vyčistit a v případě potřeby ji
kompletně nahradit jinou.

• Optimální uložení vzorků
Zkušební vzorky lze ukládat na vkládací tyče nebo je lze rovnoměrně rozložit na 
podlahový rošt. Úložné lišty pro umístění vkládacích tyčí je možno přestavit na 
stěnách zkušebního prostoru do dvou výkových úrovní, což vám nabízí flexibilní 
rozmístění vašich vzorků.
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Interiér

Exteriér

Pro detailnější informace o vybavení komor nás kontaktujte - obchod@testsysteme.cz
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Pro detailnější informace o vybavení komor nás kontaktujte - obchod@testsysteme.cz

Testování na míru.

Volitelné vybavení pro individuální řešení.

Interiér

Regulace & Řízení

• Přesné měření
Pomocí automatického měření dešťových srážek je měřen ve zkušebním
prostoru korozní spad až v 8 měřících bodech. Průměrná hodnota množství
srážek je během zkoušky aktualizována a zobrazována.

• Bezpečné dávkování
Základní přístroj lze vybavit automatickým plynovým dávkovacím zařízením
pro zkoušku s cyklickým klimatem v kondenzované vodě s atmosférou
obsahující SO2 dle DIN 50018. Doplňkové uzamčení krytu zamezuje jeho
otevření během zkoušky.

• Nastavte standardy v komunikaci
Pomocí softwaru S!MPATI® můžete hravě provádět testování,
dokumentování a archivaci průběhů vašich zkoušek.

Exklusivně vyvinuto pro vás:
Jedinečný simulační softwarový balíček pro 
dokonalý zkušební proces

Überzeugende Technik. Zuverlässige Ergebnisse.

Die Leistungsdaten auf einen Blick:

• Čerstvý vzduch provedení zkušené
Pomocí provzdušňovacího zařízení dle DIN 50014-5 je možno korozní 
zkušební vzduch odsát mimo zkušební prostor komory.
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1Produktionsbedingte Toleranzen von bis zu ±10 mm sind möglich. 
2Der Nachweis der Temperaturkonstanz erfolgt in der Prüfraummitte bei leerem Prüfraum im eingeschwungenen Zustand, ohne Prüfgut, 
ohne Wärmeeinstrahlung und ohne Zusatzeinrichtungen im Prüfraum, bei einer Umgebungstemperatur von +23 °C ±2 K.  

3Bei 0 °C und 1 bar. 
4Werkskalibrierung. 

Alle genannten Leistungsdaten beziehen sich auf +23 °C ±2 K Umgebungstemperatur, 230 V/50 Hz Nennspannung,  
ohne Prüfgut und ohne Zusatzausstattung. Die zulässige Umgebungstemperatur liegt zwischen +18 °C und +30 °C.  
Die max. zulässige Luftfeuchte darf 75 % r.F. nicht überschreiten.

Technische Änderungen vorbehalten.

Bezeichnung SaltEvent SC/KWT 500 SaltEvent SC/KWT 1000

Prüfraumvolumen l 504 1028

Abmessungen Prüfraum1 Höhe mit Haube

Höhe ohne Haube

Breite

Breite bis Sprühkanal

Tiefe

mm 

mm

mm

mm

mm

1140

720

875

765

645

1140

720

1670

1560

645

Abmessungen Anlage1     Höhe

Breite

Tiefe

mm 

mm

mm

1370

2100

980

1370

2925

980

Temperaturbereich Salzsprühnebelprüfung

Kondenswassertest

5 K über Umgebungstemperatur bis +50 °C

5 K über Umgebungstemperatur bis +42 °C

Temperaturkonstanz2, zeitlich K ±1,0 ±1,0

Wasserverbrauch Salzsprühnebelprüfung

Kondenswassertest

l/h

l

0,4

18,0

0,4

34,0

Verbrauch der Sprühlösung Salzsprühnebelprüfung l/h 0,4 0,9

Druckluftverbrauch3 bei Salzsprühnebelprüfung

Belüften

m3/h

m3/h

1,4

7,0

1,4

7,0

Kalibrierwerte4

Prüfraumtemperatur
Salzsprühnebelprüfung

Kondenswassertest

°C

°C

+35

+40

+35

+40 

Kalibrierwert4 Befeuchtertemperatur, Druckbefeuchter °C +49 +49 

OK

Exteriér
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Přesvědčivá technika. Reálné výsledky.

Údaje o výkonu na první pohled.

1Jsou možné výrobou podmíněné odchylky až  ±10 mm.
2Prokázání teplotních konstant bylo realizováno ve středu prázdného zkušebního prostoru v ustáleném stavu, bez zkšebního vzorku, 
 bez teplotní zátěže a bez jiných doplňků při teplotě okolí  +23 °C ±2 K.
3Při  0 °C a 1 bar. 
4Podniková kalibrace. 
Všechny uvedené údaje o výkonu se vztahují k teplotě okolí +23 °C +2 K, 230V/50 Hz jmenovitého napětí, bez 
zkušebního vzorku a dalších doplňků. Přípustná teplota okolí je mezi +18 °C a +30 °C. Max. přípustná vlhkost nesmí 
překročit 75% r.v..
Technické změny jsou vyhrazeny

Zvyšte efektivitu.

Naše řešení vám ušetří čas a peníze.

Využijte testovacího zařízení co nejvíce.

Vytvořte si vlastní dokonalý zkušební proces se 
softwarovým balíčkem S!MPATI®.

SaltEvent SC/KWT 500 SaltEvent SC/KWT 1000Označení 

l 504 1028

Rozměry zkušebního 
prostoru1

Výška s krytem
Výška bez krytu
Šířka
Šířka po rozstřik. kanál 
Hloubka

mm 

mm

mm

mm

mm

1140

720

875

765

645

1140

720

1670

1560

645

Rozměry zařízení1 Výška
Šířka
Hloubka

mm 

mm

mm

1370

2100

980

1370

2925

980

Teplotní rozsah Test solnou mlhovinou
Test kondenzovanou vodou

5 K nad teplotu okolí až +50 °C 
5 K nad teplotu okolí až +42 °C 

Teplotní konstanta2, časově K ±1,0 ±1,0

Spotřeba vody Test solnou mlhovinou
Test kondenzovanou vodou

l/h

l

0,4

18,0

0,4

34,0

Spotřeba rozstřik. roztoku Test solnou mlhovinou l/h 0,4 0,9

Spotřeba tlakového vzduchu3 
při 

Test solnou mlhovinou m3/h 1,4 1,4

Kalibrovaná hodnota4 

Teplota zkušeb. prostoru
°C

°C

+35

+40

+35

+40 

Kalibrovaná hodnota4 teplota zvlhčovače °C +49 +49 

Objem zkušebního prostoru

Test solnou mlhovinou
Test kondenzovanou vodou

Řízení procesů / dokumentace / vytváření sítí

• Je možné připojit až 99 systémů
• Programy pro automatizované procesy
• Dokumentace, vizualizace a správa procesních dat
• Sledovatelnost procesních dat pro bezproblémovou kontrolu kvality

Naše nadstandardní služby
- důvod, proč být s námi!

• Globální síť služeb
• Široká nabídka preventivní údržby
• Jistota dodávek náhladních dílů
• K dispozici pohotovostní linka v českém jazyce
• Certifikovaná, řádná likvidace zastaralých zařízení

Specialista weisstechnik je vám vždy nablízku.

24/7 - Servisní linka 

pomoci: +49 1805 666 556

Česká servisní linka

pomoci: +420 724 083 878



Werden Sie effizienter.

Mit unseren Lösungen sparen Sie Zeit und Geld.

Weiss Umwelttechnik GmbH

Greizer Straße 41–49

35447 Reiskirchen/Germany

T +49 6408 84-0

info@wut.com

www.weiss-technik.com UT-SaltEvent-SC/KWT-01.2D/PP 1.0/04 2017

weisstechnik

Otestujte to. Zahřejte to. Ochlaďte to.

Naše řešení jsou používána po celém světě ve výzkumu a vývoji, jakož i ve výrobě a při 
zajišťování kvality výrobků. Naši odborníci z 22 společností jsou vám k dispozici  v 15 
zemích na 40 místech. Poskytují vám optimální podporu a zajišťují vám vysokou 
provozní spolehlivost vašich systémů.

Weiss Umwelttechnik a Vötsch Industrietechnik patří k nejinovativnějším a nejvýz-
namnějším výrobcům systémů pro simulaci životního prostředí. S našemi zkušebními 
systémy lze simulovat ve zkrácených časových intervalech různé enviromentální 
vlivy vyskytující se po celé naší zeměkouli, nebo dokonce i mimo ni. Jedná-li se o 
zkoušky vlivu teploty, klimatu, koroze, prachu nebo jiné kombinované zátěžové testy, 
tak máme vždy připraveno odpovídající řešení. Dodáme vám systémy všech velikostí, od 
standardních až po speciální, dle vašich přání, procesně integrovaná zařízení s vysokou 
reprodukovatelností a přesností výsledků měření.

Vötsch Industrietechnik navíc nabízí široký rozsah výrobků v oblasti tepelné techni-
ky. Tým zkušených odborníků vyvíjí, konstruuje a vyrábí hodnotná a spolehlivá 
zařízení tepelné techniky pro jakoukoliv libovolnou aplikaci.  Jedná se o teplotní a 
sušící skříně, čisté sušící prostory, horkovzdušné sterilizátory, mikrovlná zařízení a 
průmyslové pece. Program nabídky zahrnuje dodávky od technologicky sofistikova-
ných standardních zařízení až po zákaznická řešení pro jednotlivé výrobní procesy.

Weiss Klimatechnik dodává spolehlivé klimatické řešení všude tam, kde jsou požado-
vány optimální klimatické podmínky pro člověka a stroj: v průmyslových výrobních 
procesech, v čistých prostorách a měřících místnostech, v nemocnicích, mobilních 
stanech nebo v oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Jako jeden z 
předních poskytovatelů profesionálních čistých místností a klimatizačních systémů 
vám poskytneme efektivní a energeticky úsporné řešení a podpoříme vás s našimi 
odbornými znalostmi od plánování až po realizaci vašich projektů.

Weiss Pharmatechnik je kompetentním dodavatelem sofistikovaných systémů čistého 
vzduchu a kontejnmentových řešení. Sortiment zahrnuje mimo jiné bariérové systé-
my, laminární průtokové systémy, bezpečnostní pracovní stoly, průchozí systémy 
oddělovacích čistících, dekontaminačních zón. Společnost vznikla z tradičních 
společností Weiss GWE a BDK Luft- und Reinraumtechnik a má desítky let zkušeností.

JD Dvořák, s.r.o. 
Zastoupení v České republice a Slovenské republice 
V Holešovičkách 14/1448 
180 00 Praha 8
T +420 284 681 646
info@testsysteme.cz
www.testsysteme.cz 




