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Az LFWD tartozékai

ejtősúly
terhelőtárcsa d=300 mm

 

„Parallel” adatfeldolgozó és jegyzőkönyv  

kivitelezőknek  

 

készítő szoftver

Opcionális tartozékok:

Ajánlott:

Trident T-90 helyszíni nedvesség mérő készülék

akkreditált laboroknak

Dinamikus  
Teherbírás mérő
BP-LFWD-WIRE

SZABVÁNYOK
TP BF-StB B 8.3, 
RVS 08.03.04,
RIL 836 ,
UNE 103807-2,  
e-UT09.02.32,
ASTM E2835-11,
ČSN 736192,
TB 10102-2004,
J338-2004
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LFWD

BP-LFWD egy könnyű hordozható 
mérőeszköz a német dinamikus teherbírás 
Evd (MPa) meghatározásához, melyet 10 kg 
ejtősúly okozta behajlásból határoz meg 
(mint a Terratest, Loadman, Prima, ZGF, 
HMP-Magdeburg etc). Ez a régi fejlesztésű 
eszköz könnyen kezelhető és praktikusan 
használható minden helyen az építőiparban, 
töltésen, töltésen, utakon, vasútvonalakon, 
stb. Lehetővé teszi a szemcsés építési 
rétegek teherbírásának mérését, gyors és 
ismételhetősége kiváló. Nem kell a méréshez 
ellensúly, könnyen kezelhető és könnyen 
megtanulható.
SMART-BP-LFWD a “Z” generáció, a család 
legújabb és legfrissebb változata, a világ első 
applikációja okostelefonra.  Bluetooth-
kapcsolatot létesít az Ön okostelefonjával. Az 
alkalmazás ingyenes LEVEL-0 app esetén. A 
Level-1 alkalmazással több információval és 
állítható paraméterekkel rendelheti. Android / 
iOS / vagy Win appal rendelhető.
Mérés elve:
A behajlást gyorsulásmérő és kvarc óra méri. 
A mérési eredményt a dinamikus modulust 
Evd (MPa) a legnagyobb behajlásból 
számítja. A terhelési idő 18msec. Kialakítása 
alkalmas a következő szabványok szerinti 
mérésre: TP BF-StB B 8.3, RVS 08.03.04, 
RIL 836 , UNE 103807-2,  e-UT09.02.32, 
ASTM E2835-11, ČSN 736192, TB 10102-
2004, J338-2004

Hol használható?
Kivitelezőknek önellenőrzésre, 
minőségbiztosításra. Akkreditált laboroknak 
minősítő mérésre. Alkalmazható minden 
építési helyen, különösen ipari csarnokok, 
vasút-, út, híd építéseken, szemcsés 
pályaszerkezeti rétegeknél, vízépítésben, 
közmű építésben, sportlétesítményeknél.
Műszaki jellemzők:
Tárcsaátmérő 300mm, ejtési magasság 
állítható (kb 72±2cm), 7070N ± 2% 
terhelésátadás. Mérési pontosság Evd 
±2,6MPa.   Mérési terjedelem Evd=5-125 
Mpa. Tömörségi fokot nem mér, csak 
teherbírást és s/v (süllyedés/tárcsasebesség) 
értékét.
Elérhetőség
BP-LFWD (Big-Plate Light Falling Weight 
Device) rendelhető vezetékes – adattárolós, 
dinamikus teherbírás mérő 300mm-es 
nagytárcsával. webáruház www.alltest-
smart.com
SMART-LFWD (SMART Big-Plate Light 
Falling Weight Device) bluetooth 
kommunikációs smartphone, 
Android/iOS/Win applikációval.
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