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Compression 
Set - 
Adjustable 
Dispositivo para determinação da 
deformação residual após compressão, 
em aço inoxidável, com distância ajustável 
entre as placas, entre 0 e 20 mm. 
Normas internacionais: ASTM D1414; ASTM D395-B; FIAT 50410; 
ISO 815; ISO 1856; 
Nota: o cumprimento de algumas normas pode exigir 
acessórios ou configurações opcionais. 
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O dispositivo é ideal para a execução de ensaios 
em artigos acabados, porque a deformação a ser 
aplicada às amostras pode ser ajustada de acordo 
com sua espessura. 
Face ao seu método de construção extremamente 
preciso, o dispositivo é ideal para testes em O-Rings 
ou artigos acabados de pequena dimensão e para 

provetes de ensaio. 
Características Principais 
• Dispositivo inteiramente construído em aço 
inoxidável. 
• Ampla superfície de ensaio utilizável (100 mm de 
diâmetro). 
• Distância ajustável entre as superfícies das placas 

de compressão, entre 0 e 20 mm. 
• Existe um perfeito paralelismo entre as superfícies 
das placas de compressão (o erro de planicidade é 
menor que 0,01mm). 
• O ajuste da distância entre as placas é realizado 
por um medidor de espessura (opcional). 

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

External Dimensions: Diameter 140 mm, Height 120 mm 
Weight: 8 kg
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Compression 
Set - Drive 
Dispositivo para determinação da 
deformação residual após compressão (a 
deformação constante), de acordo com as 
normas ISO 815, ASTM D 395, Método B e DIN 53 
517. 
Normas internacionais: 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; 
Nota: o cumprimento de algumas normas pode exigir 
acessórios ou configurações opcionais. 
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Dispositivo para determinar a deformação residual 
após compressão, de acordo com ISO 815, ASTM 
D 395 Método B e DIN 53517, com aspectos 
inovadores, para uma rápida preparação do ensaio e 
obtenção de resultados mais fiáveis. 
Características principais  
• Área útil de ensaio optimizada, para 12 provetes. 
• Instrumento configurável com 2 ou 3 placas. 

• Pega em de alumínio, para manuseio com uma 
só mão. 
• Aperto com 3 parafusos. 
• Base de suporte para aperto com berbequim. 
• Superfície das placas cromada, com uma rugosi-
dade de acordo com as normas. 
• Relatório de Calibração relativo à rugosidade e à 
espessura dos espaçadores.  

• Calços anti-queda, circulares. 
• Pés em borracha. 
Acessórios 
• Base de suporte a ser fixada, para aperto rápido 
com berbequim. 
• Medidor de espessura de acordo com as normas. 
• Espaçadores com espessuras a pedido do Cliente. 

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
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Compression Set - PV 
3307 
Dispositivo para determinação da 
deformação residual após compressão 
(deformação constante; provetes 
arrefecidos no dispositivo de compressão), 
de acordo com a norma VW PV 3307. 
Normas internacionais: FCA 9.02132/01; PV 3307; 
Nota: o cumprimento de algumas normas pode exigir 
acessórios ou configurações opcionais. 
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Compression Set - PV 
3330 
Dispositivo de compressão em aço 
inoxidável, para determinação da 
deformação residual após compressão 
(deformação constante), em produtos 
acabados, de acordo com a norma PV 3330. 
Normas internacionais: PV 3330; 
Nota: o cumprimento de algumas normas pode exigir 
acessórios ou configurações opcionais. 

O dispositivo está concebido para realizar o ensaio 
de deformabilidade PV 3307 em 6 amostras de 
borracha ou plástico, com um diâmetro de 15 mm e 
uma espessura de 2 mm.  

Características principais 
• Instrumento totalmente construído em aço 
inoxidável. 
• Construção e acabamento superficial em total 

conformidade com o método. 
Acessórios 
• Medidor de espessura dos provetes, em conformi-
dade com os requisitos do método 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

 

O dispositivo está concebido para ralizar o ensaio de 
determinação da deformação residual, em produtos 
acabados e O-Rings, de acordo com o método PV 
3330.  
Características Principais 
• Dispositivo inteiramente construído em aço 

inoxidável. 
• Construção e acabamento superficial em total 
conformidade com o especificado no método.  
• Espaçadores com espessuras de acordo com o 
especificado pelo cliente.  
 

Acessórios  
• Espaçadores adicionais, de acordo com o especifi-
cado pelo cliente.  
• Medidor de espessura dos provetes, em conformi-
dade com os requisitos do método 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
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