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Integroitu betonin testivasara 
 
SilverSchmid testivasaran mittausperiaatteena on takaisin kimmahdusarvo. Vertaansa vailla 
oleva toistettavuus ja intuitiivinen toiminta, kaikki nämä jykevässä ja ergonomisessa 
laitteessa.  
 
Perinteinen testivasara vastaan 
SilverSchmidt 
 
Perinteisessä testivasarassa on seuraavat 
puutteet: 
1. Kimmahdusarvo on riippuvainen iskun 
    suunnasta. 
2. Kimmahdusarvoon vaikuttaa sisäinen kitka. 
3. Rajattu tiivisteen tiiveys aiheuttaa tarkkuuden 
    ennenaikaisen menetyksen. 
 
SilverSchmidt testivasaran ainutlaatuinen 
muotoilu ja korkealaatuinen rakenne ratkaisevat 
kaikki nämä asiat ja tekee kimmovasara 
testaukset nopeammin ja tarkemmin kuin 
koskaan aikaisemmin.  
 
Hyödyt asiakkaalle 
 
Ergonomia: SilverSchmidt vasaran muoto sopii 
erittäin mukavasti käteen. Näyttö on hyvin 
luettavissa kaikissa olosuhteissa. 
 
Kestävyys: Kaksikerroksinen tiiviste estää 
pölyn ja lian tunkeutumisen laitteen sisäosiin.  
 
 
 

 
Riippumaton iskusuunta: Molemmat vasaran 
massan eteneminen ja kimmahdus-nopeus 
mitataan iskukohdan välittömässä 
läheisyydessä. Kimmahdusarvo ei vaadi 
kulman korjausta.  
 
Mittaustarkkuus ja toistettavuus: Uuden 
mittausperiaatteen ja mekaanisen rakenteen 
johdosta SilverSchmidt on parempi kuin 
edeltäjänsä. 
 
Objektiivinen arviointi: Vasaraan voidaan 
kerätä useita mittauspisteitä ja automaattisesti 
arvioida tilastotietojen mukaan. 
Se tarjoaa automaattisen muuntamisen 
haluttuun mittayksikköön (MPa, N / mm2, kg / 
cm2, psi) 
 
PC liitäntä: Sovellutuksella "Hammerlink" 
kaikki tiedot voidaan USB: n kautta siirtää 
PC:lle (vain malli PC). Myös ohjelmisto-
päivitykset USB:n välityksellä. 
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Parempi suorituskyky 
SilverSchmidt vasaran suorituskyvyn kaksi parantavaa 
tekijää ovat:  

1. Nopeuteen pohjautuva kimmahdusosamäärän 
ilmaisu. 

2. Rakenteelta kevyt, ilmailualan metalliseoksesta 
valmistettu, iskuri, soveltuu elastisille betoni- 
rakenteille ja on varustettu karkaistusta 
teräksestä valmistetulla kärjellä. 

 
Riippumattoman tahon vahvistama testi BAM (Federal 
Institute for Materials Research and Testing, Germany) 
on osoittanut, että SilverSchmidt vasarassa on 
vähemmän hajontaa kuin normaalissa betonin testivasarassa 
 
 
Intuitiivinen käyttöliittymä 
Helppokäyttöinen, kielestä riippumaton käyttöliittymä, sisältää kaikki toiminnot, joita tarvitaan 
nopeaan rakenteen arviointiin. Valikossa liikutaan vasemmalta oikealle kallistustunnistimen avulla. 
Toiminta aktivoidaan painamalla yhtä painikkeen [SELECT]. Yksinkertainen valikkorakenne. Lähes 
jokainen komento voidaan aktivoida joko suoraan tai enintään kahden askelman jälkeen. Tämä 
mahdollistaa valinnat: mittaustapa (yksittäinen iskutila – useita keskiarvoitus tilat) ja haluttu 
muutoskäyrä (puristuslujuus muotokielen yksikkö / kovuusarvo Q kanssa). Kaikki tiedot 
tallennetaan automaattisesti ja niitä voidaan uudelleen katsoa tiedostoluettelosta.  
 

 
Tietojen keruu ja käsittely 
Kaikkien tärkeiden standardien kanssa linjassa olevat esiohjelmoidut tilastomenetelmät takaavat 
nopea ja virheettömän kimmahdusarvon määrityksen. Yhteenveto näkymä Hammerlink ohjelmassa 
tekee yhdenmukaisuustestauksesta yksinkertaisen. Vähentynyt hajonta ja validoitu, alueellinen tai 
käyttäjän määrittämään käyrästöön perustuva puristuslujuuden suora muuntaminen tuovat 
parannetun tarkkuuden puristuslujuus arviointiin. 
 
Hammerlink – Helppo tietojen analysointi 
Proceq SA’n kehittämä Windows-pohjainen Hammerlink ohjelmisto antaa SilverSchmidt vasaran 
kaikki ominaisuudet käyttöön, tehden siitä vieläkin tehokkaampi väline rakenteiden arvioinnissa 
(SilverSchmidt PC-versio). 
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Hammerlink Ominaisuudet 
 
• Laajennettu muisti 
• Nopea yhdenmukaisuusarvion 
  yhteenvetonäkymä. 
• Tietojen lajittelu 
• Käyttäjän määrittämät muuntokäyrät 
  (polynomi ja eksponentiaalinen) 
 

 
• Käyttäjän määrittämät tilastomenetelmät 
• Keskiarvon, mediaanin ja poikkeaman 
  korostus 
• karbonatisoitumisen korjaus 
• Tulostut 
• Vienti toiseen ohjelmaan 

 
Tuoreelle betonille 
Sienimäntä yhdessä SilverSchmidt PC malli L’n kanssa madaltaa mittausaluetta noin 5 MPa’iin 
(725 psi). 

 
Tämä yhdistettynä SilverSchmidtin luontaiseen iskukulman riippumattomuus, tekee siitä täydellisen 
työkalun varhaisen lujuuden sovelluksiin kuten määritettäessä, milloin muotti on poistettava 
tunnelin vuoraukset. 
 
 
Teknilliset tiedot 
 Malli N Malli L 
Isku energia 2.207 Nm (1.63 lb ft) 0.735 Nm (0.54 lb ft) 
Betonin puristuslujuusalue (mallit N ja L) 10-100 Mpa (1450-14500 psi) 
Betonin puristuslujuusalue tyyppi L + sienen 
mäntä 

5 - 30 MPa (725 - 4351 psi) 

Iskurin massa 135 g 
Jousi venymä 75 mm (2.95”) 
Mitat 55 x 55 x 225 mm (2.16” x 2.16” x 9.84”) 
Paino 570 g (1.3 lb) 
Maksimi iskumäärä sarjassa 99 
Muistikapasiteetti PC-versio Riippuen testisarjan pituudesta 

esim. >400 sarjaa 10 arvoa sarjassa 
esim. >200 sarjaa 20 arvoa sarjassa 

Muistikapasiteetti ST-versio Viimeiset 20 sarjaa voidaan tarkastella 
tietoluettelossa 
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Näyttö 17 x 17 pikseliä, graafinen 
Pariston kesto >5000 iskua latausten välissä 
Laturin liitäntä USB malli B (5 V, 100 mA) 
Ympäristöolosuhteet  
Toiminta lämpötila 0 - 50°C (32 - 122°F) 
Varastointi lämpötila -10 - 70°C (14 - 148°F) 
 
Hammerlink ohjelman tekniset tiedot 
Laitteistovaatimukset: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, USB-liitin. 
Internet yhteys tarvitaan Hammerlink ohjelmistopäivityksille ja SilverSchmidt ohjelman päivitykselle 
(käyttäen PqUpgrade), jos saatavilla. PDF Reader tarvitaan "Help Manual" lukemiseen. 
 
Tilaus ohjeet 

 

Tilausnumero Nimike 
341 30 000 SilverSchmidt ST malli N 
341 40 000 SilverSchmidt ST malli L 
341 31 000 SilverSchmidt PC malli N 
341 41 000 SilverSchmidt PC malli L 
Toimitus sisältää: SilverSchmidt vasaran, laturin USB kaapelilla, 
CD ohjelmalla, kantohihnan, hiomakiven, liidun ja kankainen 
kuljetus-/säilytyslaukku 

 
SilverSchmidt mallit 
 
ST - Vakiomalli. Hammerlink-ohjelma vain laiteohjelmistopäivitykseen ja tilastoasetusten 
valitsemiseen. Tietoja ei voida siirtää PC:lle. Rajoitettu viimeisen 20 sarjan muisti. 
 
PC - Laajennettu muistin käyttö. Käyttäjäkohtaiset käyrät. Lataus PC:lle. Täydet Hammerlink 
ohjelmiston toiminnot. 
 
N - Normaali iskuenergia. Testin kohteen paksuuden tulisi olla yli 100 mm ja tukevasti kiinni 
rakenteessa. 
 
L - Matala iskuenergia. Hauraille kohteille ja rakenteille paksuudeltaan alle 100 mm. 
 
Osat ja tarvikkeet 
 
341 10 113 USB portin suoja 341 10 315 Iskurianturi ST/PC 
341 10 400 SilverSchmidt Testialasin 342 10 400 Matalan alueen testialasin 
341 10 395 Euro alasimen päivityssarja 341 80 211 Hiomakivi 
341 90 018 Kuljetus-/säilytyslaukku 351 90 018 USB kaapeli 1.8 m 
341 80 112 USB laturi 341 80 203 Kantohihna 
341 89 000 SilverSchmidt kalibrointi sertifikaatti 
340 89 001 Testialasimen kalibrointi sertifikaatti 
341 90 005 Sienimäntä (vain mallille SilverSchmidt PC malli L 
 
 
Huolto ja takuu 
 
PROCEQ on sitoutunut tarjoamaan täyden tuen betonin testivasaroille, heidän globaalin 
tukipalvelun avulla. Lisäksi jokaiselle laitteelle on vakio 2-vuoden takuu ja vaihtoehtona laajennettu 
takuu. Lisätakuu voidaan ostaa laitehankinnan yhteydessä tai 90 päivän sisällä hankinnasta. 
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Vakio takuu 
• Elektroniset osat 24 kuukautta 
• Mekaaniset osat 6 kuukautta 
 
Sovelletut standardit  
 
SilverSchmidt täyttää EN 12504-2: n ja EN 13791: n vaatimukset. 
Seuraavia standardeja on sovellettu SilverSchmidt testivasaroihin kimmahdusnumeron 
määritykseen: ASTM C 805, JGJ / T 23-2011. 


