
www.alltest-smart.com GREEN
TECHNOLOGY

OPCIÓ

2in1

B&C = + +
 opció:3in

A SMART-BC tartozékai

vezetőrúd és ejtősúly
terhelőtárcsa d=163 mm
okostelefon

 

„Parallel” adatfeldolgozó és jegyzőkönyv  

 

készítő szoftver

Opcionális tartozékok:

Trident T-90 helyszíni nedvesség mérő készülék
d=300 mm tárcsa BP-LFWD
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Díjak

Mélyépítési munkáknál a tömörség 
és teherbírás mérése, tanúsítása elen-

gedhetetlen. Mind az építtetőknek, mind 

a kivitelezőknek alapvető fontosságú  
a teherbírás és a tömörség gyors ellen-

őrzésének lehetősége. A hagyományos 

mérési módszerek között újításaival, 
korszerű, környezetbarát szemléletével 

kiemelkedő helyet foglal el a B&C

dinamikus tömörség- és teherbírás mérő 
készülék. A BC berendezés a tömörségi 

fokot a tömörödési alakváltozásból 

határozza meg, és ezzel egyidőben még 
a teherbírást is méri. Ott, ahol nincs 

lehetőség a teherbírás mérésére, eddig 

csak feltételeztük azt, hogy kellő tömör-
ség elérésével a szükséges teherbírás is 

biztosított. A tömörség megfelelősége, 

azonban még nem jelenti a teherbírás 
megfelelőségét is (pld egyszemcsés 

homokok). A B&C berendezés hasz-

nálatával az az ideális eset valósul meg, 
mikor valamennyi tömörségmérés mellé 

teherbírás mérés is párosul, többlet-

munka nélkül. A kidolgozott mérési 
módszer lényeges eleme, hogy a Proctor 

vizsgálattal azonos mértékű munkával  

a tömörítést a helyszínen, az adott 

anyagon végezzük minden esetben, 
minden mérésnél újra. Ez a mérési 

módszer pontosságát jelentősen emeli, 

a napi gyakorlati munkavégzést pedig 
rendkívül biztonságossá és megbíz-

hatóvá teszi. A berendezés kis mérete, 

könnyű kezelhetősége, hazai vállalko-
zásoknak is megfzethető ára nagyban 

segíti széleskörű alkalmazhatóságát az 

építőipar teljes területén. A készülék 
környezetbarát szemléletet képvisel, 

mivel nem használ az egészségre és 

környezetre káros izotópforrást. A B&C 
berendezés hasznos segítőtársa lehet 

minden igényes kivitelezőnek, gazda-

ságos és megbízható műszere minden 
minőségtanúsító laboratóriumnak.
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