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Compression 
Set - 
Adjustable 
Zestaw do badania odkształcenia trwałego 
przy ściskaniu wykonany ze stali 
nierdzewnej z nastawną odległością między 
płytami w zakresie od 0 do 20 mm. 
Standardy referencyjne: ASTM D1414; ASTM D395-B; FIAT 50410; 
ISO 815; ISO 1856; 
Uwaga: zgodność z niektórymi normami może wymagać 
opcjonalnych akcesoriów lub konfiguracji. 
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Przyrząd jest optymalny do przeprowadzania 
testów na gotowych wyrobach, ponieważ wielkość 
odkształcenia, które należy przyłożyć do próbki 
można ustawić zgodnie z ich rzeczywistą grubością. 
Dokładna metoda konstrukcji urządzenia sprawia, 
że idealnie nadaje się ono zarówno do testowania 
O-ringów lub niewielkich wyrobów gotowych jak i 

standardowych próbek.  
Cechy szczególne  
• urządzenie całkowicie wykonane ze stali nierdzew-
nej  
• szeroka powierzchnia użytkowa (średnica 100 mm)  
• regulowana odległość między testowymi po-
wierzchniami od 0 do 20 mm  

• perfekcyjna równoległość pomiędzy testowymi 
powierzchniami (rozbieżność mniejsza niż 0,01 
mm). Regulacja odległości między płytami odbywa 
się za pomocą standardowego miernika grubości 
(opcjonalnie). 

Thickness regulation: Between 0 and 20 mm 
Usable test area: Diameter 100 mm 

External Dimensions: Diameter 140 mm, Height 120 mm 
Weight: 8 kg

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComReg&from=wiki_pl
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Compression 
Set - Drive 
Przyrząd do badania odkształcenia 
trwałego przy ściskaniu przy stałej 
deformacji. 
Standardy referencyjne: ASTM D1056; ASTM D1414; ASTM D3574; 
ASTM D3575; ASTM D395-B; EN 681-1; FIAT 50410; ISO 815; ISO 1856; 
ISO 6916-1; ISO 6916-2; 
Uwaga: zgodność z niektórymi normami może wymagać 
opcjonalnych akcesoriów lub konfiguracji. 
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Urządzenie do badań zgodnie z normami ISO 815, 
ASTM D 395 Metoda B, DIN 53 517, z innowacyjny-
mi funkcjami do szybkiego przygotowania testu i 
wiarygodnych wyników.  
Cechy szczególne  
• Powierzchnia użytkowa zoptymalizowana do 
badań 12 próbek  
• Konfiguracja 2 lub 3 płytowa  

• Aluminiowy uchwyt do obsługi jedną ręką  
• Zamek 3-bolcowy  
• Baza do obsługi urządzenia  
• Chromowane powierzchnie płyt dociskowych o 
chropowatości zgodnej z normami  
• Raport kalibracji chropowatości i grubości dystan-
sów  
• Okrągłe podkładki zabezpieczające przed upad-

kiem  
• Gumowe nóżki  
Akcesoria   
Podstawa nośna do zablokowania w imadle w celu 
szybkiego zamknięcia śrubokrętem Miernik grubości 
zgodny z normami  
Dystanse o żądanej grubości. 

Construction Characteristics: Chrome-plated steel plates with 18 mm thick-
ness. 
Number of plates: 2 or 3 
Usable surface / Samples for layer: 100 cm2 - 12 Samples (with 29 mm diam.) 
Roughtness of the plates: Ra < 0.4 µm  
Dimensions of the assembled device: Device with 3 Plates:(WxDxH) 
182x184x123 mm; Device with 3 Plates:(WxDxH) 182x184x93 mm 
Weight of complete device: Device with Two Plates: 8 kg; Device with 3 Plates: 

11.5 kg 
Calibration: Calibration report with traceability to the instruments used. Cali-
bration includes:; - Measurement of surface roughness; - Measurement of the 
thickness of the spacers 
Standard Spacers (Big sample): ISO 815 Type A: 9,35 mm ± 0,05 mm; ASTM D 
395 Type 1: 9,5 mm ± 0,02 mm ; DIN 53 517-II: 9,38 mm ± 0,01 mm 
Standard Spacers (Small sample): ISO 815 Type B: 4,75mm±0,05mm; ASTM D 
395 type 2: 4,5mm±0,01mm  ; DIN 53 517-I: 4,72mm±0,01mm

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=CompreDri&from=wiki_pl
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Compression Set - PV 
3307 
Przyrząd ze stali nierdzewnej do badania 
plastycznej i elastycznej podatności na 
odkształcenia materiałów elastycznych. 
Standardy referencyjne: FCA 9.02132/01; PV 3307; 
Uwaga: zgodność z niektórymi normami może wymagać 
opcjonalnych akcesoriów lub konfiguracji. 
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Compression Set - PV 
3330 
Urządzenie ze stali nierdzewnej do badania 
odkształcenia trwałego przy ściskaniu 
gotowych wyrobów zgodnie z normą PV 
3330. 
Standardy referencyjne: PV 3330; 
Uwaga: zgodność z niektórymi normami może wymagać 
opcjonalnych akcesoriów lub konfiguracji. 

Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania 
badań odkształcenia trwałego zgodnie z normą PV 
3307 na 6 próbkach gumowych lub plastikowych o 
średnicy 15 mm i grubości 2 mm  

Cechy szczególne  
• urządzenie całkowicie wykonane ze stali nierdzew-
nej  
• konstrukcja i wykończenie powierzchni jest całko-

wicie zgodna ze standardową specyfikacją 
Urządzenia dodatkowe  
Miernik do pomiaru grubości próbki zgodny z wyma-
ganiami normy PV 3307. 

Sample dimension: 15 mm diameter and 2 mm thickness. The instrument can 
be regulated for testing samples with other dimensions. 
Number of Samples: 6 

External Dimensions of the device: 90 x 90 x 90 mm 
Weight: 1.5 kg

 

Urządzenie przeznaczone jest do badania od-
kształcenia trwałego gotowych wyrobów i o-ringów 
zgodnie z normą PV 3330. 
Cechy szczególne  
• urządzenie całkowicie wykonane ze stali nierdzew-

nej  
• konstrukcja i wykończenie powierzchni jest całko-
wicie zgodna ze standardową specyfikacją 
• grubość płytek dystansowych zgodna ze specyfi-
kacją klienta  

Urządzenia dodatkowe  
Dodatkowe dystanse według specyfikacji klienta  
Miernik do pomiaru grubości próbki zgodny z wyma-
ganiami normy PV 3330. 

Distance of the plates: The distance of the plates is regulated with 4 spacers. 
Spacers of customer defined thickness can be provided. 

External Dimensions: 120 x 100 x 100 mm 
Weight: 1.5 kg

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw1&from=wiki_pl
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