SpectroT2FM Q500
LABORATORNÍ FEROGRAF
Prediktivní údržba pomocí analýzy otěrových částic

Predictive Maintenance by Wear Particle Analysis
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Koncept “bodlákové” trubice.
T2FM (Thistle Tube Ferrogram Maker) stojí na podavači bodlákovitého typu pro tvorbu
ferogramu . Srdcem T2FM skleněná trubice bodlákovitého typu. Název je podle jejího
unikátního tvaru, podobající se rostlině bodláku. Tato trubice umožňuje konstantní a
efektivní průtok vzorku do substrátu. Po zředění se vzorek začne nalévat shora přímo do
trubice a během několika sekund začne po ferogramu stékat. Průměr a délka sekce s
kapilárou bodlákové trubice reguluje průtok ferogramem.
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Video kamera a Software
Video kamera, která je připojená k mikroskopu umožňuje zobrazovat, tisknout, ukládata a
obnovovat ferografické obrazy. Porovnáním starých a nových ferogramů olejových vzorků
umožňuje identifikaci vznikajících druhů opotřebení uvnitř strojů a zařízení.
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Hlavní komponenty laboratorního ferografu
Bichromatický mikroskop
Model T2FM Analytic Ferrograph Bichromatic Mikroskop
Video kamera
Video karta pro zachycení obrazu
Software pro zachycení obrazu
Volitelné průmyslové PC
Klíčové vlastnosti SpectroT2FM Q500
Efektivní separace otěrových a kontaminačních částí
Rychlá příprava ferogramu.
Žádné deformace částic.
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Separuje částice až do 800 m
Nízké náklady na vzorek.
Minimum spotřebního materiálu.
Čistící proplachy.
JJednoduchý provoz

ed exclusively to provide instrumentation,
ondition monitoring through oil analysis.
complete turnkey systems for oil analysis.
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