
 
 

 

XENOTEST® 

BETA+ 
Komora do badań 
starzeniowych z 
lampą ksenonową 
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XENOTEST® Beta+ jest nowoczesnym, uniwersalnym urządzeniem do badań 
starzeniowych dla różnych materiałów, dającym możliwość przeprowadzania testów zgodnie 
z wymaganiami wielu międzynarodowych norm. Przeznaczony dla użytkowników 
wykonujących testy z większą ilością próbek.  
 

Normy     

105 B-02 105 B-04 105 B-06 11341 
PN ISO 

3917 4892-1 4892-2 12040 

ASTM G151 G155 D6695  

AATCC TM 16-2003 TM 169 TM 16H-1998 
 

GME 60292    

GMW 3414    

JASO M 346    

MIL STD 810 F    

SAE J2019 J2212   

VDA 621-429 621-430 75202  

VW PV 1303 PV 3929 PV 3930  

Duży, kolorowy wyświetlacz 
dotykowy 

Komora badawcza 

Duży, kolorowy wyświetlacz 
dotykowy 

• Prosta obsługa, szybki i łatwy dostęp do 
programowania, regulacji i monitorowania, 
prezentacja przebiegu testu na ekranie graficznym 

• 10 programowalnych testów, z których każdy 
może składać się maksymalnie z 12 segmentów 

• Rejestracja przebiegu testu na karcie pamięci 
SmartMedia, transfer zarejestrowanych danych do 
komputera PC 

• Parametry testu dostępne również przez RS232 
oraz USB. 

Komora badawcza 

• Zespół trzech lamp ksenonowych 
chłodzonych powietrzem o mocy 2,8 
kW 

• Łączna powierzchnia badanych 
próbek do 4000 cm2 

• Obrotowy kosz z możliwością 
umieszczenia od 16 do 28 uchwytów 
próbek oraz czujnika XENOSENSIV 
do pomiaru natężenia 
promieniowania oraz temperatury 
czarnego wzorca BST. 
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XENOTEST® Beta+ - Podstawowe własności 
 
Trzy palniki ksenonowe o mocy 2,8 kW chłodzone powietrzem • 
Filtry optyczne do symulacji naturalnego światła słonecznego na zewnątrz i 
wewnątrz pomieszczeń, widmowy rozkład promieniowania zgodny z normami • 
Czujnik XENOSENSIV do pomiaru i regulacji natężenia promieniowania w 
zakresie 300 do 400 nm oraz temperatury czarnego wzorca (BST) na poziomie 
próbek 

• 

Kontrola temperatury poprzez regulację temperatury powietrza lub przez 
jednoczesną kontrolę temperatury powietrza i temperatury czarnego wzorca 
(BST) 

• 

Regulacja dopływu powietrza do komory roboczej w celu uzyskania wymaganej 
różnicy pomiędzy temperaturą powietrza a temperaturą czarnego wzorca • 

Kontrola wilgotności względnej powietrza • 
Mikroprocesorowy kontroler z dotykowym ekranem LCD, gotowe programy 
testów według wymagań najbardziej popularnych norm, możliwość tworzenia 
własnych testów 

• 

Ultradźwiękowy nawilżacz • 
System zraszania próbek (symulacja deszczu) • 
Wbudowany zbiornik na wodę • 
System zraszania tylnej strony próbek • 
Drukarka termiczna - rejestracja przebiegu testu na taśmie papierowej • 
  
Zakres regulacji parametrów  
Natężenie promieniowania w zakresie 300-400 nm: 45 do 120 W/m2 dla symulacji 
światła na zewnątrz pomieszczeń i 35 do 100 W/m2 dla symulacji światła wewnątrz 
pomieszczeń 
Temperatura* powietrza w komorze roboczej: do + 80 °C  
Temperatura* czarnego wzorca BST: do +130 °C  
Wilgotność względna* powietrza: od 10 do 90 % RH 
 
• Wyposażenie standardowe • Opcja wyposażenia 
* Zależnie od używanego systemu filtrów, ustawionego natężenia promieniowania i 
warunków otoczenia 
 
Przedstawicielstwo w Polsce: 
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