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Pionowa komora do badań korozyjnych, testów mgły solnej,
kondensacji, a także do korozyjnych testów cyklicznych.
Komora znajduje zastosowanie przy badaniu odporności 
antykorozyjnej: farb, lakierów, różnego rodzaju powłok. 
Urządzenie występuje w czterech wariantach: modele 400
i 1000 litrów - każdy w wersji podstawowej i zaawansowanej.

Testy porównawcze 

Testy w komorze solnej
Sprężone powietrze które jest używane do wytworzenia

 mgły solnej, jest podgrzewane i nasycane wilgocią

 w nawilżaczu pod ciśnieniem.

Testy z kondensacją wody
Koryto komory testowej zalewane jest wodą 

zdemineralizowaną. Woda jest podgrzewana i paruje 

kondensując się na powierzchniach próbek. 

Cykliczny test korozyjny
Kombinacja mgły solnej, kondensacji, 

suszenia i warunków klimatycznych.

  

Każda z części konstrukcyjnych komory jest łatwo dostępna i prosta w konserwacji.  

Panel kontrolny jest ergonomicznie umieszczony po prawej stronie komory.

Mocna struktura ścian obudowy z polipropylenu o szerokości 10mm.

Pojemnik na roztwór soli znajduje się po lewej stronie komory.

Wnętrze komory jest izolowane podwójną ścianą.

 

 

4 warianty do wyboru

Różne testy porównawcze 

Zgodność z normami

Testy cykliczne (w wersji

zaawansowanej)

Materiały używane przez przemysł wytwórczy są 
narażone na korozję naturalną lub przemysłową 
spowodowaną wpływem mgły solnej, wilgotności, dymu
i spalin samochodowych. Dzięki komorze korozyjnej 
można przewidzieć odporność na korozję farb i powłok. 
Urządzenie spełnia krajowe i międzynarodowe normy
zapewniające wiarygodne i porównywalne wyniki. 

Budowa komory

Dostępne są cztery warianty komory:

- 

- ustawienie czasu testu (do 9999 godzin) i temperatury
- wybór rodzaju testu (w komorze solnej, z kondensacją wody) 

opcja ustawienia max. 15 programów
- możliwość przeprowadzania testów cyklicznych

 
- ustawienie czasu testu (do 9999 godzin) i temperatury
- wybór rodzaju testu (w komorze solnej, z kondensacją wody) 

 
- opcja ustawienia max. 15 programów
- możliwość przeprowadzania testów cyklicznych

400 litrów - wersja podstawowa 

400 litrów - wersja zaawansowana 

1000 litrów - wersja podstawowa

1000 litrów - wersja zaawansowana

Wersja podstawowaWersja zaawansowana
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Tabela modeli i ich parametrów technicznych

400L podstawowa 1000L podstawowa

400L zaawansowana 1000L zaawansowana

Wymiary:

 zewnętrzne (mm) 1320 x 780 x 1450 1640 x 880 x 1800

 wewnętrzne komory (bez obszaru pod pokrywą) (mm) 800 x 700 x 800 1100 x 800 x 1140

 Pojemność komory (L) 448 1000

 Waga (Kg) 168 300

 Pojemność zbiornika solanki (L) 110 260

Zasilanie elektryczne:

 Typ podłączenia

 Napięcie (V)

 Pobór prądu (A) 9 14

Zasilanie wodne-nawilżacz

 Rodzaj wody

 Ciśnienie wody (bar)

 Pobór wody (litrów / dzień)

Zasilanie powietrzem:

 Rodzaj powietrza

 Ciśnienie powietrza (bar)

 Pobór powietrza (Nm³/h)

Zakres temperatur:

 w komorze (°C)

 nawilżacza (°C)

Akcesoria standardowe:

 Pręty 4 6

 Stelaże na próbki 3 4

 Filtr powietrza i przewód (4m)

od temp. otoczenia do 50°

od temp. otoczenia do 70°  

Tak   

Dane techniczne / Modele

2-4

3

filtrowane wolne od zanieczyszczeń

4-6

5-8

1/N/PE

230V 50Hz

demineralizowana 

Komora korozyjna spełnia krajowe i międzynarodowe standardy w celu wygenerowania  wiarygodnych
i porównywalnych wyników 

Model zaawansowany
50180 method 

A1/A2/A3
D17 1058 JIS Z 2371

Oprócz norm modelu podstawowego również spełnia 

normy:

AS 2331 method 3 DEF 1053 METH 24/36 JNS 30.16.03

ASTM B117 EF 1053 METH 36 ISO 11503 DRY

ASTM B287 DIN 40046 ISO 1456 MIL-STD-810

ASTM B368 DIN 50 017-KK ISO 3231 UNI 9399

ASTM D1735 DIN 50021 ISO 3768 UNI 9590

ASTM D2247 DIN 50907 ISO 3769 UNICHIM 652

ASTM G43 DIN 50958 ISO 3770 UNICHIM 741

ASTM G85 A1/ A3 DIN 53167 ISO 4541

BS 3900/F12 DIN 55991 ISO 7253 PROHESION

BS 3900/F4 ECCA T8 ISO 9227 ASTM G85 /A5

BS 3900/F9 FLTM BI 103-01 MIL-STD-202

BS 5466 Part 1/2/3 GM4298P NFT 30-077

BS 7479 GM4465P NFX 41-002

BS EN 60068-2-11 IEC 68-2-11 RES.30.CT.117

BS EN ISO 7253 JIS H 8502 SIS 184 190

BS 2011 Part 2.1 Meth1/2/3 VG 95 210

Model podstawowy i zaawansowany
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Pozioma komora przeznaczona do przeprowadzania 
badań korozyjnych, testów mgły solnej, kondensacji, 
a także do korozyjnych testów cyklicznych Dostępna 
w dwóch wersjach: 600 i 1000 litrów oraz 
w dwóch modelach Basic (podstawowy) i Enhanced
(zaawansowany). Dzięki badaniom w komorze 
można określić odporność na korozję takich materiałów
jak farby i powłoki.

Testy porównawcze 

Testy w komorze solnej
Sprężone powietrze które jest używane do wytworzenia

 mgły solnej, jest podgrzewane i nasycane wilgocią

 w nawilżaczu pod ciśnieniem.

Testy z kondensacją wody
Koryto komory testowej zalewane jest wodą 

zdemineralizowaną. Woda jest podgrzewana i paruje 

kondensując się na powierzchniach próbek. 

Cykliczny test korozyjny
Kombinacja mgły solnej, kondensacji, 

suszenia i warunków klimatycznych.

  

Dostępne są cztery warianty komory:

- 

- 6 prętów, 3 standardowe uchwyty na próbki
- Darmowe oprogramowanie przechowujące 15 programów

- 
- Licznik czasu do ustawienia czasu testu, programowalny
 do 9999 godzin (z funkcją zatrzymania po zakończeniu)

- 
- Darmowe oprogramowanie przechowujące 15 programów

 

 

H 600 litrów - wersja podstawowa 

He 600 litrów - wersja zaawansowana 

H 1000 litrów - wersja podstawowa

He 1000 litrów - wersja zaawansowana

- 4 prętów, 3 standardowe uchwyty na próbki
Licznik czasu do ustawienia czasu testu, programowalny

 do 9999 godzin (z funkcją zatrzymania po zakończeniu)

4 pręty, 3 standardowe uchwyty na próbki

6 prętów, 3 standardowe uchwyty na próbki
Wersja podstawowaWersja zaawansowana

Komora posiada solidną strukturę wszystkich ścian 
obudowy o grubości 10mm, wykonanych z polipropylenu 
z wbudowanym 130 litrowym zbiornikiem roztworu soli 
(wersja 600l) lub z 165 litrowym 
(wersja 1000l). Przezroczysta pokrywa umożliwia 
oglądanie próbek podczas testów.

zbiornikiem roztworu soli



Komora korozyjna spełnia krajowe i międzynarodowe standardy w celu wygenerowania  wiarygodnych
i porównywalnych wyników 

Model zaawansowany
50180 method 

A1/A2/A3
D17 1058 JIS Z 2371

Oprócz norm modelu podstawowego również spełnia 

normy:

AS 2331 method 3 DEF 1053 METH 24/36 JNS 30.16.03

ASTM B117 EF 1053 METH 36 ISO 11503 DRY

ASTM B287 DIN 40046 ISO 1456 MIL-STD-810

ASTM B368 DIN 50 017-KK ISO 3231 UNI 9399

ASTM D1735 DIN 50021 ISO 3768 UNI 9590

ASTM D2247 DIN 50907 ISO 3769 UNICHIM 652

ASTM G43 DIN 50958 ISO 3770 UNICHIM 741

ASTM G85 A1/ A3 DIN 53167 ISO 4541

BS 3900/F12 DIN 55991 ISO 7253 PROHESION

BS 3900/F4 ECCA T8 ISO 9227 ASTM G85 /A5

BS 3900/F9 FLTM BI 103-01 MIL-STD-202

BS 5466 Part 1/2/3 GM4298P NFT 30-077

BS 7479 GM4465P NFX 41-002

BS EN 60068-2-11 IEC 68-2-11 RES.30.CT.117

BS EN ISO 7253 JIS H 8502 SIS 184 190

BS 2011 Part 2.1 Meth1/2/3 VG 95 210

Model podstawowy i zaawansowany
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600l Podstawowa 1000L podstawowa

600l Zaawansowana 1000L zaawansowana

Wymiary:

 zewnętrzne (mm) 2010x760x1400 2100x1000x1365

 wewnętrzne komory (bez obszaru pod pokrywą) (mm) 1300x650x710 1690x890x700

 Waga (Kg) 300 400

 Pojemność zbiornika solanki (L) 130 165

Zasilanie elektryczne:

 Typ podłączenia

 Napięcie (V)

 Pobór prądu (A) 9 12

Zasilanie wodne-nawilżacz

 Rodzaj wody

 Ciśnienie wody (bar)

 Pobór wody (litrów / dzień)

Zasilanie powietrzem:

 Rodzaj powietrza

 Ciśnienie powietrza (bar)

 Pobór powietrza (Nm³/h)

Zakres temperatur:

 w komorze (°C)

 nawilżacza (°C)

Akcesoria standardowe:

 Pręty 4 6

 Stelaże na próbki 3 3

Filtr wody z przewodem 4m

 Filtr powietrza i przewód (4m)

od temp. otoczenia do 50°

od temp. otoczenia do 70°  

Tak   

Dane techniczne / Modele

2-4

3

filtrowane wolne od zanieczyszczeń

4-6

5-8

1/N/PE

230V 50Hz

demineralizowana 

Tak   

Tabela modeli i ich parametrów technicznych


