
 

RM100 PLUS  ویسکومتر مدل 

ویسکومتر چرخشی با دامنه اندازه گیری گسترده   RM100 PLUS ویسکومتر مدل

، سرعت باال و اندازه گیری گشتاور باال ، ابزاری ایده آل برای اندازه گیری رنج وسیعی از  

ویسکوزیته ها می باشد.این دستگاه قابلیت برنامه ریزی روش تست و ذخیره برنامه ها را  

 .دارد

 

 قابلیت برنامه ریزی روش تست و ذخیره آنها •

 ابنچ لمسی  7صفحه نمایش  •

 اتصال اسپیندل آسان •

 موجود به صورت استاندارد و حساس رنج پایین •

 رنج وسیع سرعت و گشتاور •

 ه با سنسور دماهمرا •



 

 USB ذخیره سازی نتایج و امکان انتقال داده ها با •

  

  

 RM100 PLUS مشخصات فنی دستگاه

 : نوع دستگاه •

 اینچی لمسی 7ویسکومتر چرخشی با صفحه نمایش 

 :سرعت چرخش •

 دقیقه  بر دور  1500 تا  0.3قابل تنظیم از 

 : رنج گشتاور •

 mNm 0.8تا    LR : 0.005 مدل و mNm 30تا   0.05 : مدل استاندار

 : دما •

 درجه سانتی گراد 300تا  50-با رنج دمایی  PT100 سنسور دمای

  

 : دقت •

+/- 1 % 



 

 تکرار پذیری •

+/- 0,2 % 

 : نمایشگر •

 hear - زمان   – گشتاور –سرعت  - (cP/Poises or mPa.s / Pa.s) ویسکوزیته 

rate - Shear stress - Temperature 

 :امنیت و محرمانه بودن •

 امکان ایجاد نام کاربری و رمز عبور برای کاربران مختلف در دستگاهه 

 زبان  •

 انگلیسی-فرانسوی - آلمانی – ترکی -اسپانیایی –روسی 

 ازه گیریسیستم های اند •

MS DIN, MS ASTM, MS BV, MS VANE,MS R, MS HT,MS 

ULV, MS SV,MS CP 

 کنترلر های دمای قابل استفاده •

EVA DIN, EVA MS-R, EVA LR-BV, RT1, RT3, CP1 

 :ولتاژ تغذیه  •

90-240 VAC 50/60 Hz 



 

 : اتصال به کامپیوتر •

USB Host Port - Compatible 

PCL/5 

 : لوازم جانبی انتخابی •

(Carry case (PN 100500 

(PT100 probe (-50°C to +300°C) (PN 900026 

(Rack stand (PN P008000 

 : ابعاد و وزن •

Head: L180 x W135 x H250 mm 

Hardened steel stand: L280 x W200 x H30 mm 

Stainless steel rod: Length 500 mm 

Weight: 6.7 kg 

 


