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1 MUKAVEMET MAKİNASI 
Test sırasında numunenin deformasyonunu ölçmek için. Makinenin aralığı aşağıda verildiği gibidir.  
1) Doğrudan yük- 300 kg. 
2) Basınç Dayanımı- 15 kg/cm2 
3) Kesme ve yarma mukavemeti- 12 kg/cm2. 
4) Çekme Dayanımı- 60 kg/cm2. 
5) Enine Mukavemet- 600 kg/cm2. 

2 Ön ayar 
Makineyi düz, sağlam bir yüzey üzerine, prizin yanına yerleştirin. 
Cihazı teraziye alın. 
Güç kaynağını kontrol edin ve topraklama terminalinin olduğundan emin olun. (Canlı ve nötr arasındaki voltaj ve canlı ve 
toprak arasındaki voltaj aynı olmalıdır.) 
Cihazın üç pinli fişini prize takın ve 'AÇIK' duruma getirin. 
Gösterge, son yapılan işlemlere bağlı olarak Co, Sh'ı gösterecektir. Co sıkıştırma, SH ise kesme anlamına gelir. 

3 Parametere ayarları 
• 'SET' tuşu > 'oL 300'e basın (Aşırı yük ayarı 300Kg'dadır), Bu değeri değiştirmeyin. Enter tuşuna basın' 
• ® 'In' (Cihaz No) (Bu sadece bilgisayar arayüzü özelliği için mevcuttur.) Tamam, ise 'ENTER' tuşuna basın. 
No'yu değiştirmek için 'Ñ' &'D'& kullanın ve ardından 'ENTER' tuşuna basın. 
Aşağıdaki işlevler yalnızca yazıcı özelliğine sahip kontrol kutusu için kullanılabilir 
• ® 'Sn' (Seri okuma numarası). Tamam, ise 'ENTER' tuşuna basın. No'yu değiştirmek için 'Ñ' ve 'D' tuşlarını kullanın ve 
ardından 'ENTER' tuşuna basın. 
• ®'dY' ( Tarih ) Tamam ise 'ENTER' tuşuna basın. No'yu değiştirmek için 'Ñ' ve 'D' tuşlarını kullanın ve ardından 'ENTER' 
tuşuna basın. 
• ® 'tH' ( Ay ) Tamam ise 'ENTER' tuşuna basın. No'yu değiştirmek için 'Ñ' ve 'D' tuşlarını kullanın ve ardından 'ENTER' 
tuşuna basın. 
• ® 'Yr' ( Yıl ) Tamam ise 'ENTER' tuşuna basın. No'yu değiştirmek için 'Ñ' ve 'D' tuşlarını kullanın ve ardından 'ENTER' 
tuşuna basın 
• ® 'Saat' ( Saat ) Tamam ise 'ENTER' tuşuna basın. No'yu değiştirmek için 'Ñ' ve 'D' tuşlarını kullanın ve ardından 'ENTER' 
tuşuna basın 
• ® 'nt' ( Dakika ) Tamam ise 'ENTER' tuşuna basın. No'yu değiştirmek için 'Ñ' ve 'D' tuşlarını kullanın ve ardından 'ENTER' 
tuşuna basın. 
• Cihaz kullanıma hazır. 

4 Sıkıştırma Mukavemetini Ölçme Prosedürü 
• 50 mm çap X 50 mm yükseklik standart numuneyi kum tokmağı ile hazırlayın. 
• Sıkıştırma aparatlarını yerleştirin. 
• Ekranda Co 0.00 görünene kadar mod tuşu göstergesine basın. Gerekirse, kontrol kutusundaki trimpotu döndürerek '0' 
ayarlayın. 
• Yüklemenin başlaması için START tuşuna basın; Kg/Cm2 cinsinden maksimum basma mukavemeti ölçülür. Otomatik 
boşaltma başlatılacaktır. Okumaları not edin. 
• Döngüden çıkmak için 'RST' tuşuna basın. Makine bir sonraki test için hazırdır. 
• 3 ölçüm yapın ve ortalama sonucu verecektir. 

5 Kesme Mukavemeti Ölçme Prosedürü 
• Baskı pedlerinin yerine Model VHS kesme pedlerini yerleştirin ve numuneyi yerleştirin. 
• Kontrol kutusunda SH 0.00 görünene kadar mod tuşuna basın. Gerekirse, kontrol kutusundaki trimpotu döndürerek '0' 
ayarlayın. 
• Yüklemenin başlaması için 'BAŞLAT' tuşuna basın; & Kg/Cm2 cinsinden maksimum tepe tutma okuma ölçülebilir ve 
otomatik boşaltma başlatılacaktır. Okumaları not edin  



• Döngüden çıkmak için 'RST' tuşuna basın. Makine bir sonraki test için hazırdır. 
• 3 ölçüm yapın ve ortalama sonucu verecektir. 

6 Bölünmüş Mukavemetini Ölçme Prosedürü 
• 50 mm çap X 50 mm yükseklik standart numuneyi, çok yönlü kum yardımıyla hazırlayın. 
• Ayırma pedleri Model - VSA'yı numuneyi yerleştirin. 
• Kontrol kutusunda SH 0.00 görünene kadar göstergedeki 'MODE' tuşuna basın. Gerekirse, kontrol kutusundaki 
trimpotu döndürerek '0' ayarlayın. 
• Yüklemenin başlaması için 'BAŞLAT' tuşuna basın; & Kg/Cm2 cinsinden maksimum tepe tutma okuma ölçülebilir ve 
otomatik boşaltma başlatılacaktır. Okumaları not edin  
• Döngüden çıkmak için 'RST' tuşuna basın. Makine bir sonraki test için hazırdır. 
• 3 ölçüm yapın ve ortalama sonucu verecektir. 

7 Çekme Dayanımını Ölçme Prosedürü 
• Çekme kutusu yardımıyla standart çekme numunesini hazırlayın. 
• Çekme mukavemeti Model-VAS'ı ürünle birlikte verilen vidayla sıkıştırın. Silindirlerin konumunu, silindirlerin düz 
kısımları birbirine değecek şekilde ayarlayın. 
• Kontrol kutusunda 'tE' 0.00 görünene kadar mod tuşuna basın. Gerekirse, kontrol kutusundaki trimpotu döndürerek '0' 
ayarlayın. 
• Yüklemenin başlaması için 'BAŞLAT' tuşuna basın; & Kg/Cm2 cinsinden maksimum tepe tutma okuma ölçülebilir ve 
otomatik boşaltma başlatılacaktır. Okumaları not edin  
• Döngüden çıkmak için 'RST' tuşuna basın. Makine bir sonraki test için hazırdır. 
• 3 ölçüm yapın ve ortalama sonucu verecektir. Lütfen varsayılan olarak doğrudan okumanın 22.36 mm C.S. (5 Cm2) 
Numune. 1”x1” numune için 1.29 çarpanı kullanılacaktır. 

8 Enine Mukavemeti Ölçme Prosedürü 
• Enine karot kutusu yardımıyla standart enine numuneyi hazırlayın. 
• Enine bağlantı modeli VTS'yi enine numuneyi yerleştirin. 
• Kontrol kutusunda 'tr' 0.00 görünene kadar mod tuşuna basın. Gerekirse, kontrol kutusundaki trimpotu döndürerek '0' 
ayarlayın. 
• Yüklemenin başlaması için 'BAŞLAT' tuşuna basın; & Kg/Cm2 cinsinden maksimum tepe tutma okuma ölçülebilir ve 
otomatik boşaltma başlatılacaktır. Okumaları not edin  
• Döngüden çıkmak için 'RST' tuşuna basın. Makine bir sonraki test için hazırdır. 
• 3 ölçüm yapın ve ortalama sonucu verecektir. 

9 İkiz Enine Kesme Dayanımını Ölçme Prosedürü 
• 50 mm çap X 50 mm yükseklik standart numuneyi, çok yönlü kum yardımıyla hazırlayın. 
• İkiz enine kesmeyi yerleştirin, test numunesini iki çene arasındaki dikey konuma yerleştirin. 
• Kontrol kutusunda 'Co' 0.00 görünene kadar mod tuşuna basın. Gerekirse, kontrol kutusundaki trimpotu döndürerek 
'0' ayarlayın. 
• Yüklemenin başlaması için 'BAŞLAT' tuşuna basın; & Kg/Cm2 cinsinden maksimum tepe tutma okuma ölçülebilir ve 
otomatik boşaltma başlatılacaktır. Okumaları not edin. Kesme elde etmek için Kg/Cm2 cinsinden güç, yani sıkıştırma 
ölçeğinde okuma, bölü 2'dir. 
• Döngüden çıkmak için 'RST' tuşuna basın. Makine bir sonraki test için hazırdır. 
• 3 ölçüm yapın ve ortalama sonucu verecektir. 

10 Yüksek Mukavemet Ölçme Prosedürü -VUD ile 
• 50 mm çap X 50 mm yükseklik standart numuneyi hazırlayın. 
• Yüksek mukavemet modeli VUH-D'yi alın. 
• Bilye pedini yastığını makinenin daha düşük bir yerine yerleştirin. 
• Ataşmanı kaldırın ve ataşman başlığını üst braketin üst konumuna yerleştirin. Aynısını sağlanan vidayla sıkıştırın. 



11 Sıkıştırma Mukavemetini Kontrol Etmek İçin 
• Büyük göbekli makinenin kompresyon pedini ataşmanın alt braketine ve ataşmanla birlikte verilen özel esnek pedi üst 
konuma yerleştirin, kompresyon örneğini pedlerin arasına yerleştirin. 
• Numune ile üst ped arasında boşluk varsa, üst ped numuneye değene kadar üst vidayı sıkın. 
• Kontrol kutusunda 'Co 0.00' görünene kadar mod tuşuna basın. Gerekirse, kontrol kutusundaki trimpotu döndürerek 
'0' ayarlayın. 
• Yüklemenin başlaması için 'BAŞLAT' tuşuna basın; & Kg/Cm2 cinsinden maksimum tepe tutma okuma ölçülebilir ve 
otomatik boşaltma başlatılacaktır. Okumaları not edin. Kg/cm2 olarak basma mukavemeti elde etmek için. Belirtilen 
okumaları 4 ile çarpın. 
• Döngüden çıkmak için 'RST' tuşuna basın. Makine bir sonraki test için hazırdır. 
• 3 ölçüm yapın ve ortalama sonucu verecektir. 

• Insert the compression pad of the machine having big boss in a lower bracket of the attachment and 
the special flexible pad provided with the attachment in upper location, insert the compression 
Specimen in between the pads. 

12 Kesme Dayanımını Kontrol Etmek İçin 
• Sıkıştırma pedleri yerine standart kesme pedi model VHS'yi kullanın. 
• Aynı numune sıkıştırma prosedürünü uyarlayın. 

13 VUD Kalibrasyon Prosedürü 
• 'Çok yönlü' kalibrasyon kitini Model VCU C (B) alın, sıkıştırma pedlerinin yerine bilye pedlerini yerleştirin ve kiti pedlerin 
arasına yerleştirin. 
• Kontrol kutusunda 'di 0.00' görünene kadar mod tuşuna basın. Gerekirse, kontrol kutusundaki trimpotu döndürerek '0' 
ayarlayın. 
• Bilye pedi sete değene kadar 'LOAD' (YÜKLE) tuşuna basın. 
• Makinenin sol tarafında bulunan kolu ayırın. 
• Kiti yüklemek için 6 mm alyan anahtarı vidayı makinenin önünde sağlanan saat yönünün tersine çevirmek için kullanın. 
• Kalibrasyon kitinin kadranındaki 'doğrudan yük' gösteren deformasyona dikkat edilmeli ve kit ile sağlanan okuma 
değerleri ile karşılaştırılmıştır. Herhangi bir fark varsa, tornavida ile kontrol kutusunun arka tarafında bulunan trimpotu 
ayarlayın. 
• Diğer modlarda kalibrasyon, 'MODE' tuşuna basılarak çarpanlar otomatik olarak yapılacaktır.  

• Deformation in the dial of calibration kit verses ‘direct load’ indicated is to be noted and to be 
compared with the readings provided with the kit. If there is any difference adjust the trimpot provided 
at the backside of control box by screwdriver. 

14 Kontrol Paneli 
Sıkıştırma 
Tüm enstrümanlar. 
SH Makas 
tE çekme 
tr Enine 
Doğrudan yük 
oL Aşırı Yük 
Enstrüman No. 
Sadece bilgisayar arayüzü için 
trans 
Veriler şuraya aktarılıyor: 
bilgisayar 
Sn Okuma seri No. 
Yalnızca yazıcı arayüzüne sahip cihazlar için 
DY Tarih 



TH Ay 
YR Yıl 
HOUR Saat 
NT Dakika 

15 Kontrol Kutusundaki Tuşlar 
SET, tarih, Yıl vb. gibi çeşitli parametreleri ayarlamak için. 
ESC t, ayardan çıkmak için 
D, ayar değerini artırmak için 
START, testi başlatmak için. 
Ñ, ayarlanan değeri azaltmak için 
MODE, sıkıştırma, kesme vb. işlemlerin seçimi için. 
ENT, ayar sırasında değişikliği / okumayı kabul etmek için. 
OL, Çeşitli modlarda aşırı yük ayarlarını görmek için  
RST, testten sonra döngüyü sıfırlamak için (bir sonraki test için hazır) 
LOAD Numuneyi 'manuel' olarak yüklemek için 
UNLOAD Numuneyi 'manuel' olarak boşaltmak için 

16 Kontrol paneli 
L Yükleme aktif 
U Boşaltma aktif 

17 Koruma  
• Kullandıktan sonra makineyi temizleyin. 
• Parçaları paslanmaya karşı koruyun; kullanılmadığında pas önleyici yağ uygulayın. 
• Ellerinize pistonun altına sokmayın 

 
 


