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ProTear - Tester przedzierania metodą
Elmendorf’a

 Powszechnie uznana metoda Elmendorf’a jest 
najszybszym, najbardziej dokładnym i prostym sposobem 
sprawdzania odporności na przedzieranie dla papieru, folii, 
tkanin, dzianin i innych materiałów.
 Tester firmy Thwing-Albert ProTear wyróżnia się 
spośród dostępnych na rynku nowoczesną konstrukcją i 
łatwością w obsłudze poprzez zastosowanie 
mikroprocesorowego kontrolera z przyjaznym dla operatora 
systemem menu.
 Oprogramowanie testera pozwala na wprowadzenie 
takich danych o badanej próbce jak grubość, gramatura, 
ilość warstw w przypadku pomiaru materiału 
wielowarstwowego, rozróżnienie kierunku maszyny. Wyniki 
pomiaru można odczytywać w zależności od potrzeby w % 
masy wahadła, gramach lub niutonach. Przy wykonywaniu 
serii pomiarów w pamięci aparatu możliwe jest zapamiętanie 
do 99 wyników otrzymując automatycznie statystyki. 
Otrzymywane wyniki oraz dane statystyczne można 
przesyłać przy pomocy interfejsu szeregowego RS 232 do 
zewnętrznego komputera lub na drukarkę.
Cyfrowy dekoder położenia wahadła pozwala na pomiar z 
wysoką dokładnością rzędu ± 0,2% zakresu pomiarowego. 
Aparat automatycznie określa i uwzględnia w wynikach 
tarcie elementów ruchomych. Poprzez użycie dwóch różnych 
wahadeł i odważników zwiększajcąych masę wahadła tester 
ma możliwość pomiaru w dwóch zakresach: od 200 do 1600 
gramów oraz od 1600 do 6400 gramów.

Właściwości:
• Obsługa przez mikroprocesorowy sterownik z systemem menu - praca z testerem przy użyciu jednej ręki - 

pneumatyczne zwalnianie wahadła,
• Wysoka rozdzielczość i dokładność 0,2% zakresu wahadła uzyskiwana przy użyciu optycznego dekodera od odczytu 

położenia wahadła,
• Automatyczna poprawka na opory tarcia,
• Łatwa wymiana wahadła - dwa zakresy pomiarowe: 200 g do 1600 g i 1600 g do 6400 gram.

Opcje:
• Zwiększenie wagi wymiennego wahadła w zakresie 200 - 6400 g,

• Odważniki kalibracyjne umożliwiające weryfikację urządzenia, umożliwiające sprawdzanie dla zakresów: 200, 400, 800, 

1600, 3200 oraz 6400 gram, dostępne certyfikaty kalibracji,

• Przystawka do testu przebicia Spencer’a (patrz osobny prospekt),

• System rejestracji, do przechwytywania danych przesyłanych za pomocą portu szeregowego przystosowany do pracy w 

środowisku Windows. Umożliwia tworzenie raportów i wykresów, które są aktualizowane na bieżąco.

Model ProTear - Elektroniczny

Model ProTear - Mechaniczny



Podstawowe dane techniczne

ProTear - Model Elektroniczny Mechaniczny

Zakresy pomiaru [g]
200, 400, 800, 1600, 3200, 

6400
1600, 3200, 6400

Odczyt wyniku
Wynik cyfrowy, odczyt przy 
pomocy systemu optycznego

Wskazówka

Odczyt wyniku
N, gramy-siła, % masy 

wahadła, funty
% masy wahadła

Dokładność ±0,2% zakresu wahadła ±0,5% zakresu wahadła

Uchwyt próbki Pneumatyczny
Mechaniczny lub pneumatyczny 

(opcja wyposażenia)

Start wahadła Pneumatyczny Mechaniczny

Dane wejściowe
Identyfikator próbki, grubość 

próbki, orientacja próbki 
(MD/CD), ilość warstw

---

Statystyka

Wartość średnia, odchylenie 
standardowe, wartości 

minimalne i maksymalne, 
wariancja

---

Pamięć wyników 99 pomiarów i statystyka ---

Identyfikacja próbki Nazwa 13 znaków ---

Interfejsy RS232, równoległy do drukarki ---

Warunki pracy środowiskowe
Temperatura pracy: od 10 do 50 °C
Wilgotność względna: 10 do 85%

Zasilanie
230V/50Hz, sprężone powietrze 

6 barów dla uchwytu 
pneumatycznego

Sprężone powietrze 6 barów dla 
uchwytu pneumatycznego

Pobór mocy 10 W ---

Wymiary zewnętrzne
Szerokość: 48 cm

Długość 40 cm
Wysokość: 58 cm

Waga netto
(bez wahadła i odważników)

15,2 kg 14,3 kg

Normy

PN-EN 21974:2002, PN-EN ISO 13937-1:2002 Część 1, 
ASTM D295, ASTM D751, ASTM D1424, ASTM D1922, ASTM 

D5734, TAPPI T414, TAPPI T496, BS 4253, BS 4468, CPPA D9, EN 
21974, ISO 1974, ISO 13937-1, SCAN P11
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