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Original Schmidt Live – maailman edistyksellisin  
R-arvon betonin testivasara  

 
 
 
Original Schmidt Live on monipuolinen työkalu, joka toimii: 

· Digitaalisena vasarana, jossa on digitaalinen raportointi ja 
tietojen jakaja (ilmaisen Apple iOS ja Android -sovelluksen 
kautta) 

· Digitaalisena tulostuskonsolina, joka muodostaa langattoman 
yhteyden Bluetooth-tulostimeen ja tulostaa testitulokset 
paikanpäällä. 

· Itsenäisenä digitaalisena vasarana (digitaalisen näytön 
käyttäminen ilman sovellusta ja tarvittaessa tietojen 
lataaminen sovellukseen myöhemmin)  

· Itsenäisenä analogisena vasarana (käytetään kuten 
mekaanista Original Schmidt vasaraa, analogisella 
näytöllä, jopa ilman paristoa) 
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Sovellukset  

Original Schmidt Live soveltuu useisiin käyttökohteisiin ja se on suosikki betoni- ja paperiteollisuudessa 
sekä geologianlaitoksissa. 

· Betonin lujuusarvioinnit, muottien poistamisen ja ydinkokeiden täydentäminen. 

· Paperirullien profilointi tehtailla ja loppukäyttäjän laitoksilla. 

· Geologian lujuustestaus, ikääntyminen, säänkestävyys (kenttä ja laboratorio). 
 

Kestävärakenne 

Original Schmidt Live on käytännöllinen työkalu kevyessä ja vahvassa lasikuituvahvisteisessa kuoressa. 
Kaikki mekaaniset komponentit ovat alkuperäisiä Schmidt-komponentteja, jotka takaavat 
yhteensopivuuden standardien kanssa ja todistetun kestävyyden vaikeissa olosuhteissa. 

 

Säästä aikaa ja vähennä inhimillisiä virheitä  

· Original Schmidt Live vasaran avulla testaat ja jaat tuloksia jopa 80 prosenttia nopeammin, kuin 
perinteisillä vasaroilla.  

· Älä käytä aikaa manuaaliseen tietojen syöttämiseen tai tulosten laskemiseen. Original Schmidt Live ja 
sen iOS/Android-sovellus tekevät sen sinulle heti, kun työskentelet. 

· Original Schmidt Live on erittäin intuitiivinen. Se tunnistaa ja korjaa automaattisesti iskukulman ja 
näyttää sarjan näytöllä, kun työskentelet. Koska sarjat tallennetaan ja arvioidaan automaattisesti, 
käyttäjän vaikutus poistetaan ja manuaaliseen tarkistukseen käytetty aika säästyy.  

· Estää luku, kirjoitus ja inhimilliset virheet ja vältetään käsinkirjoitettujen mittausten menettäminen, 
koska kaikki tiedot tallennetaan välittömästi turvalliseen ja turvattuun pilveen.  

· Lähetä asiakkaillesi raportti suoraan sovelluksestasi. 

· Vapauta henkilöstösi olemaan tuottavampia, suorita testit nopeasti, automaattisesti ja ilman 
inhimillisiä virheitä. 

 Mittausnäyttö            Tarkastusnäyttö           Mukautettu käyränäyttö 
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Apple iOS ja Android sovelluksen edut 
 

· Voidaan testata standardien mukaisesti. 
· Kaikki tiedot tallennetaan automaattisesti sovelluksesta Web-pohjaiseen raportointityökaluun 
· Manuaalista tietojen syöttöä ei tarvita. 
· Raporttien vienti PDF- tai CSV -muodossa. 
· Lokikirja-ominaisuus tiivistää kaiken toiminnan, tallentaa GPS: n, voidaan lisätä muistiinpanoja, 

kuvia ja äänikommentteja. 
· Vasaran tarkistuksenhallintatyökalut auttavat pitämään vasaran kalibroituna. 
· Iskun tulokset voidaan kuunnella Apple iOS –laitteelta – teksti puheeksi toiminnon kautta. 
· Valitse yksiköt, muototekijä ja korrelaatiokäyrät. 
· Luo oma mukautettu käyrä standardien mukaan. 
· Automaattinen tietojen varmuuskopiointi. 

 
 
Standardit 

· USA: ASTM C805, ACI 228.1R 
· Eurooppa: EN12504-2, EN13791 
· Kiina: JGJ-T23 
· Japani: JCSE-G504, JIS A1155 
· Venäjä: GOST 22690-2015 

 
Tekniset tiedot 
Iskuenergia malli N: 2.207 Nm (1,63 ft lbf) 
Iskuenergia malli L: 0.735 Nm (0,54 ft lbf) 
Kotelon mitat:  61 x 84 x 275 mm  
Paino (N-vasara): 1090 g / 2,4 lb 
Paino (L-vasara): 850 g / 1,9 lb 
Muistikapasiteetti: 2 000 mittaussarjaa 
Näytöt:  Analoginen & taustavalaistu digitaalinen (100 x 100 pikseliä, graafinen) 
Laturin liitäntä: Micro USB 
Virtalähde: Ladattava paristo. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös tavallisia AAA -paristoja. 
Tiiveysluokka:  IP54 
 
Käyttökohteet 
Malli N (iskuenergia 2.207 Nm) 

· Betonien yhtenäisyystestaus 

· Betonin puristuslujuuden arviointi 

· Betonin seulontatesti ydinpaikkojen tunnistamiseksi 

· Betonin puristuslujuusalue 10-70 N / mm2 (1 450 - 10'152 psi) 

· Paikanpäällä suoritettava kivikoe massiivisiltakalliolta 
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Malli L (iskuenergia 0.735 Nm) 

· Testaukset ohuilta betoni näytteiltä <100 mm 

· Kivien ydinkokeet (noudattaa ASTM D5873 -standardia) 

· Paperirullien kovuuden testaus 
 
Tilausohjeet 
 
340 10 000 Original Schmidt Live N 
Toimitukseen sisältyy: kangaslaukku, Original Schmidt Live vasara N, Bluetooth moduuli, ladattava AAA 
paristo, Mikro USB-kaapeli, rannehihna, hiomakivi, muuntokäyrätarra, dokumentit 
 
340 20 000  Original Schmidt Live L 
Toimitukseen sisältyy: kangaslaukku, Original Schmidt Live vasara N, Bluetooth moduuli, ladattava AAA 
paristo, Mikro USB-kaapeli, rannehihna, hiomakivi, muuntokäyrätarra, dokumentit 
 
340 10 001  Original Schmidt Live Print N 
Toimitukseen sisältyy: kantolaukku, Original Schmidt Live vasara N, Bluetooth moduuli, ladattava AAA 
paristo, Mikro USB-kaapeli, rannehihna, hiomakivi, muuntokäyrätarra, dokumentit, Bluetooth tulostin, 3 
rullaa tulostinpaperia, vyölenkki tulostimelle, tulostimen USB latauskaapeli 
 
340 20 001  Original Schmidt Live Print L 
Toimitukseen sisältyy: kantolaukku, Original Schmidt Live vasara L, Bluetooth moduuli, ladattava AAA 
paristo, Mikro USB-kaapeli, rannehihna, hiomakivi, muuntokäyrätarra, dokumentit, Bluetooth tulostin, 3 
rullaa tulostinpaperia, vyölenkki tulostimelle, tulostimen USB latauskaapeli 
 
Lisätarvikkeet 
310 09 040 Testialasin Euro “N/NR/ND/L/LR/LD” 
340 01 300 Kannettava testialasin N 
340 01 310 Kannettava testialasin L 
340 01 054S Bluetooth tulostimen paperi (5 rullaa) 
 
 

 
 
 

Original Schmidt Live ja kannettava testialasin 
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Huolto- ja takuutiedot 
Proceq on sitoutunut tarjoamaan täydellisen tuen jokaiselle laitteelle maailmanlaajuisten palvelu- ja 
tukipalveluiden avulla. 
 
Normaali takuu 

· Laitteen elektroniset komponentit: 24 kuukautta 

· Laitteen mekaaniset komponentit: 6 kuukautta 
 
Pidennetty takuu 
Kun, hankitaan uusi laite, voidaan maksimissaan ostaa laitteen elektronisille osille 3 vuoden lisätakuu. 
Lisätakuu on pyydettävä oston yhteydessä tai 90 päivän kuluessa ostosta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subject to change without notice. All information contained in this documentation is presen- ted in good faith and believed to be correct. Proceq SA makes no warranties and excludes  all liability as to the 
completeness and/or accuracy of the information. For the use and appli- cation of any product manufactured and/or sold by Proceq AG explicit reference is made to the particular applicable operating 
instructions. Apple, the Apple logo, iPad, and iPad Pro are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
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