
HAT-500-as hidraulikus tapadásvizsgáló

A HAT-500-as egy megbízható eljárás egy bevonattal ellátott hordozó száraz festékrétege tapadó 
szilárdágának meghatározására. 

A megfelelő tapadás kritikus annak biztosításában, hogy a festékréteg a gyártó szándékai szerinti 
teljesítményt mutasson. A nem-megfelelő tapadás jelezheti a nem-megfelelő felület-előkészítést, vagy a 
nem-megfelelő festék-felhordást.

A tapadás megméréséhez egy dollyt ragasztunk a festett felületre, a kifejtett erőhatás a dolly központjában
hat, egy hidraulikus csapszeg révén, a legnagyobb kifejtett erőhatás a nyomásmérőn megtartásra kerül, 
egy visszaállítható mutató (a piros) révén. Amikor a dolly feszítése eléri a elvárt minimális tapadási 
értéket, a dolly eltávolítható anélkül, hogy a bevonat sérülne, egy dolly melegítő segítségével (vagyis 
ilyenkor nem kell a leszakadásig feszíteni a dollyt). Amikor a dolly tapadása a felületre nagyobb, mint a 
feszítő erő, az alkalmazott erőhatás megjegyezésre kerül a készüléken. A dollyk felragaszthatók az adott 
helyen és meghatározatlan ideig ott hagyhatók, mint a karbantartási program részei.

A nyomásmérő készülék egy csuklótengelyre van szerelve, hogy a mérést minden helyzetben el tudjuk 
végezni, és ez a könnyű kezelhetőség könnyű hozzáférhetőséget biztosít. Csövek külső és belső felületén 
történő méréshez görbül dollyk állnak rendelkezésre.  

A HAT-500-as készüléket egy kemény műanyag hab bélésű hordtokban hozzuk forgalomba, amihez 5 sík
dolly, ragasztó és dolly-eltávolító tartozik, 
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Alkalmazható a következő szabványok szerint:
ISO 16276-1, ISO 4624, ASTM D 4541, NF T30-606.

A HAT-500-as hidraulikus tapadásvizsgáló műszaki adatai
Cikkszám Termék Méréstarto-

mány, 
metrikus

Méréstarto-
mány,
angolszász

Pontosság Kalibrációs 
bizonylatok 
cikkszáma

7865000
HAT-500 
STANDARD

0 – 18 MPa 0 – 2.600 psi +/- 1% 7865005

7865001
HAT-500 
derékszögű

0 – 18 MPa 0 – 2.600psi +/- 1% 7865005

Kiegészítők
Cikkszám Termék Csőméret, 

metrikus
    (mm)

Csőméret,
angolsz.
   (inch/”)

HAT-
500 
modell

Megjegyzés

7865020 HAT-500 konkáv dolly 51 2 mindkettő

Cső külső
vizsgálathoz

7865021 HAT-500 konkáv dolly 76 3 mindkettő
7865022 HAT-500 konkáv dolly 102 4 mindkettő
7865023 HAT-500 konkáv dolly 152 6 mindkettő
7865024 HAT-500 konkáv dolly 203 8 mindkettő
7865025 HAT-500 konkáv dolly 254 10 mindkettő
7865026 HAT-500 konkáv dolly 305 12 mindkettő
7865027 HAT-500 konkáv dolly 356 14 mindkettő
7865028 HAT-500 konkáv dolly 406 16 mindkettő
7865029 HAT-500 konkáv dolly 457 18 mindkettő
7865030 HAT-500 konkáv dolly 508 20 mindkettő
7865031 HAT-500 konkáv dolly 610 24 mindkettő
7865032 HAT-500 konkáv dolly 762 30 mindkettő
7865033 HAT-500 konkáv dolly 914 36 mindkettő
7865034 HAT-500 konvex dolly 152 6 7865001

Cső belső
vizsgálathoz

7865035 HAT-500 konvex dolly 203 8 7865001
7865036 HAT-500 konvex dolly 254 10 7865001
7865037 HAT-500 konvex dolly 305 12 mindkettő
7865038 HAT-500 konvex dolly 356 14 mindkettő
7865039 HAT-500 konvex dolly 406 16 mindkettő
7865040 HAT-500 konvex dolly 457 18 mindkettő
7865041 HAT-500 konvex dolly 508 20 mindkettő
7865042 HAT-500 konvex dolly 610 24 mindkettő
7865043 HAT-500 konvex dolly 762 30 mindkettő
7865044 HAT-500 konvex dolly 914 36 mindkettő
7865045 HAT-500 sík dolly Sík felülethez

Tartalék alkatrészek
7865046 Ragasztó
7865047 Tartalék dolly dugó
7865048 Fűtött dolly eltávolító
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