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Compression 
Set - 
Adjustable 
Zařízení z nerezové oceli pro měření 
trvalé deformace v tlaku s nastavitelnou 
vzdáleností mezi deskami od 0 do 20 mm. 
Mezinárodní standardy: ASTM D1414; ASTM D395-B; FIAT 50410; 
ISO 815; ISO 1856; 
Poznámka: splnění některých norem může vyžadovat 
volitelné příslušenství nebo nastavení. 
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Nástroj je vhodný pro zkoušky hotových výrobků, 
protože deformace, která má být aplikována na 
vzorky, může být nastavena podle skutečné tloušťky.  
Díky přesné konstrukční metodě je ideální jak pro 
testování O-kroužků nebo malých hotových výrobků, 
tak i standardních vzorků.  

Hlavní vlastnosti  
- Vyrobeno kompletně z nerezové oceli;  
- Široký využitelný povrch (průměr 100 mm);  
- Nastavitelná vzdálenost mezi testovacími povrchy 
od 0 do 20 mm;  
- Dokonale rovnoběžné testovací povrchy (odchylka 

od proložené roviny menší než 0,01 mm).  
 
Vzdálenost mezi deskami se nastavuje pomocí 
standardního tloušťkoměru (volitelný parametr). 

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 
Zařízení pro zkoušky trvalé deformace v 
tlaku při konstantní deformaci. 
Mezinárodní standardy: 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; 
Poznámka: splnění některých norem může vyžadovat 
volitelné příslušenství nebo nastavení. 
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Kompresní testovací sada v souladu s ISO 815, 
ASTM D 395 metoda B, DIN 53 517 s inovativními 
funkcemi pro rychlou přípravu testu a spolehlivé 
výsledky. 
Klíčové vlastnosti : 
• Užitná plocha optimalizovaná pro 12 vzorků 
• Konfigurovatelný nástroj se 2 nebo 3 deskami 

• Hliníková rukojeť pro ovládání jednou rukou 
• 3-šroubový zámek 
• Nosná základna pro použití šroubováku 
• Chromované povrchy válců s drsností odpovídající 
normám 
• Zpráva o kalibraci drsnosti a tloušťky rozpěr 
• Kruhové podložky zabraňující pádu 

• Gumové nožičky 
Příslušenství  
• Podpěrná základna k zajištění ve svěráku pro rychlé 
zavření pomocí šroubováku 
• Tloušťkoměr odpovídající normám 
• Distanční vložky o dané tloušťce na vyžádání. 

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 
Přístroj z nerezové oceli pro měření 
plastické a elastické deformace 
kaučukových materiálů. 
Mezinárodní standardy: FCA 9.02132/01; PV 3307; 
Poznámka: splnění některých norem může vyžadovat 
volitelné příslušenství nebo nastavení. 

W
IK
I_
10
/2
2_
CZ

Compression Set - PV 
3330 
Zařízení z nerezové oceli pro měření trvalé 
deformace v tlaku podle normy PV 3330 
pro zkoušky trvalé deformace na hotových 
dílech. 
Mezinárodní standardy: PV 3330; 
Poznámka: splnění některých norem může vyžadovat 
volitelné příslušenství nebo nastavení. 

Zařízení je navrženo na provedení zkoušky deforma-
ce PV 3307 na 6 pryžových nebo plastových vzorcích 
s průměrem 15 mm a tloušťkou 2 mm. 

Hlavní parametry  
• Vyrobeno kompletně z nerezové oceli;  
• Konstrukce a povrch zcela v souladu se specifikací 

normy;  
Příslušenství  
Tloušťkoměr pro měření vzorků. 

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

 

Zařízení je určeno pro zkoušky trvalé deformace 
hotových dílů a O-kroužků dle metody PV 3330.  
Hlavní parametry  
• Vyrobeno kompletně z nerezové oceli;  

• Konstrukce a povrch zcela v souladu se specifikací 
normy;  
• Tloušťka rozpěr podle přání zákazníka.  
 

Příslušenství  
• Další rozpěry podle specifikací zákazníka;  
• Tloušťkoměr pro měření vzorků. 

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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