Od ponad 75 lat firma BYK GARDNER wiedzie prym na rynku oprzyrządowania do
kontroli jakości powłok malarskich, lakierniczych i tworzyw sztucznych, zaopatrując
laboratoria przemysłu farb i lakierów w wiele użytecznych materiałów i przyrządów
pomiarowych.
Specjalnością firmy stały się przyrządy
do obiektywnej oceny własności wizualnych powierzchni, jak połyskomierze,
strukturomierze do oceny zjawiska „skórki pomarańczowej”, DOI,
rozlewności i ściekalności, a także
przezroczystości i zamglenia w foliach
i materiałach transparentnych.
Najnowszy produkt firmy to analizator
wad jasności powłok CLOUD RUNNER
do badania zjawiska tzw. chmurzenia
w powłokach lakierowych z efektem
metalicznym.
Znaczącą grupę produktów stanowią przenośne spektrofotometry barwy wykonujące
jednoczesny pomiar barwy i połysku w geometriach 45/0 lub d/8. Spectro-guide to
przenośny spektrofotometr o parametrach przyrządu laboratoryjnego, z wbudowanym
połyskomierzem o geometrii 60 stopni, uzupełniony standardowo świetnym oprogramowaniem do kontroli jakości.
Do spektrofotometrów jednokątowych dołączył 6-kątowy spektrofotometr barwy
BYK-mac i do pomiarów i analizy lakierów z efektem metalicznym i perłowym, także
z oknem pomiarowym o średnicy 12 mm oraz oprogramowaniem typu smart-chart.
Uwagę zwraca również nowa generacja połyskomierzy z rodziny micro-gloss.
Posiadają przejrzysty wyświetlacz
LCD, menu obsługowe w języku polskim oraz nowe oprogramowanie
do archiwizacji i analizy wyników
pomiarów smart-chart. Od teraz
micro-gloss może być programowany
w odpowiedniej sekwencji pomiarowej,
gdzie punkty pomiaru i ich kolejność
podpowiada ekran połyskomierza.
Do zastosowań specjalnych dostępny
jest również nowy micro-gloss 60-XS,
okno pomiarowe tego modelu to 9 x 2 mm. Dla branży samochodowej rekomendowany
jest micro-gloss 60-XS-S z podwyższoną dokładnością odczytów w zakresie 0–20 GU,
do pomiarów w kokpitach samochodów luksusowych marek.
Firma BYK Gardner oferuje także wiele przyrządów do kontroli materiału lakierowego
przed utwardzeniem.
Są to między innymi aplikatory warstw ręczne i automatyczne, karty testowe
w szerokim wyborze, kubki do pomiaru lepkości, wiskozymetry rotacyjne, piknometry,
grindometry, rejestratory czasu schnięcia, konduktometry do badania przewodności
elektrycznej, grzebienie warstwy mokrej oraz inne akcesoria i materiały.

Do kontroli procesu polimeryzacji firma oferuje zestawy typu temp-gard
6p oraz 12p do pomiaru temperatury
na detalach w piecach lakierniczych
i suszarkach. Do laboratoryjnej symulacji
procesów wypalania posłuży piec gradientowy, umożliwiający także testy odporności
powłoki lakierowej na działanie różnych
chemikaliów w różnych temperaturach.

Katalog firmy BYK-Gardner zamyka grupa przyrządów do testów fizycznych powłok
lakierowych: do pomiaru ścieralności, przyczepności siatką nacięć lub metodą
odrywową, grubości warstwy nieniszcząco na podłożach metalowych typu Fe
i nFe oraz zniszczeniowo na podłożach niemetalowych – byko-cut universal, przyrządy
do badania elastyczności przez udar,
tłoczenie, gięcie, do pomiaru wilgotności,
twardości metodami Koeniga, ołówkową
i Buchholza.
Dla branży tworzyw sztucznych BYKGardner oferuje najnowszy przyrząd do
pomiaru przezroczystości i zamglenia hazegard i. Przyrząd ten spełnia ISO i ASTM,
a także umożliwia testy w oświetleniu
źródłami standardowymi typu A i C. Wyniki
pomiarów transferowane są do oprogramowania smart-chart lab.

VMA GETZMANN to od ponad 30 lat synonim innowacyjnych systemów do wytwarzania dyspersji. Firma ma w swojej ofercie urządzenia do mieszania, dyspergowania
i ucierania materiałów płynnych o szerokim wachlarzu zastosowań. Flagowymi produktami
VMA Getzmann są urządzenia z serii DISPERMAT oraz TORUSMILL.
Urządzenia produkowane przez VMA Getzmann można podzielić na trzy grupy.
•

•

•

disolwery do wykorzystania laboratoryjnego z serii DISPERMAT LC i CV przeznaczone do pracy z próbkami niewielkimi objętościowo, posiadają silniki o małych mocach
i wysokich prędkościach obrotowych oraz proste systemy sterowania
mieszalniki półtechniczne z serii DISPERMAT AE, CN oraz CA – urządzenia
o średnich mocach do prowadzenia procesu dyspergowania w partiach o wielkości
do 130 l
mieszalniki produkcyjne TORUSMILL dużej mocy (do 110 kW), wyposażone w zbiorniki
o dużej objętości
(do 3000 l).

Innowacyjna technologia TORUSMILL
pozwala na bardzo dobre wyniki dyspergowania poprzez zastosowanie kosza
mielącego z perełkami rozdrabniającymi.
W ofercie firmy znajdują się także
urządzenia o specjalnych zastosowaniach, tj. poziome młynki perełkowe,
młynki wyposażone w system zawracania produktu, mieszalniki o wysokich
momentach obrotowych oraz dostosowane do procesów mieszania
z międzyfazową wymianą masy lub
reakcją chemiczną. Możliwe jest wykonanie urządzenia w wersji przystosowanej
do użycia w obszarach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX.
VMA Getzmann oferuje ponadto wszystkie niezbędne akcesoria. Niektóre elementy systemu mogą być wykonane zgodnie z projektem indywidualnym klienta.

CO.FO.ME.GRA to renomowany producent komór testowych do badań korozyjnych,
przyśpieszonego starzenia w świetle UV, z opcją zatapiania, a także z opcją kontroli
wilgotności względnej.
Komory pionowe do badań korozyjnych – seria Corrosionbox – zbudowane z polipropylenu, produkowane są w dwóch rozmiarach standardowych 400 i 1000
litrów. W wersji podstawowej spełniają wymagania prostych testów ciągłego
zraszania mgłą solną lub kondensacji, także AASS i CASS. W wersji sterowanej mikroprocesorowo komory służą do testów cyklicznych z automatyką dozowania,
przerw, kontroli temperatury, wilgotności oraz wydrukiem raportu przebiegu testu.
Użytkownikom preferującym komory poziome firma oferuje model Corrosionbox H
w dwóch wielkościach standardowych 600 i 1000 l z możliwością zamówień indywidualnych oraz możliwością rozszerzenia badań o „dry corrosion” i „prohesion test”.

Komory do badań przyspieszonego starzenia w świetle UV (oświetlenie ksenonowe)
– seria Solarbox – również występują w dwóch standardowych wielkościach powierz-chni
ekspozycji: 200 mm x 240 mm oraz 200 mm x 420 mm, zapewniając kontrolowaną irradiację
i temperaturę. Gama wyrobów obejmuje
modele najprostsze do testów ciągłych w
świetle UV, poprzez opcje zatapiania, programowalne testy cykliczne, po wersje
z kontrolowaną wilgotnością względną
(RH). Użytkownik może również dobrać
odpo-wiednie filtry UV, by zasymulować
właściwy rodzaj radiacji lub moduł
chłodzący do +7ºC.

ANALIZATORY * TESTERY * MIERN IKI
DATAPAQ Ltd. od ponad 25 lat

produkuje systemy do rejestracji
i analizy temperatur w procesach
przemysłowej obróbki cieplnej. Systemy
te służą do monitorowania procesów
piecowych utwardzania farb, lakierów,
emalii, wysokotemperaturowej obróbki
termicznej stali i stopów aluminium;
stosowane są w produkcji fotoogniw
i baterii słonecznych, w długotrwałej
obróbce termicznej ceramiki sanitarnej i budowlanej oraz w chłodnictwie
i przetwórstwie termicznym produktów
spożywczych.

CI–SYSTEMS

to
renomowany
producent
zaawansowanych
syste
mów do testowania profesjonalnych urządzeń optoelektronicznych oraz spektroradiometrów zdalnej detekcji stosowanych w badaniach produkcyjnych
i laboratoriach, w nadzorze środowiska, meteorologii i agrotechnice, monitoringu operacyjnym policji, służb granicznych i w siłach zbrojnych.
Firma oferuje pojedyncze urządzenia i kompletne systemy do laboratoryjnych i terenowych badań parametrów profesjonalnych urządzeń wielosensorowych UV/Vis/IR /Laser/
CCD w zestawach dopasowanych do potrzeb użytkownika, m.in. zgodnie ze standardami
ISO 9001 i MIL Q9858A:

Rejestratory Datapaq umożliwiają profilowanie temperaturowe pieców oraz monitorowanie temperatury bezpośrednio na wyrobach za pomocą termopar. Pomiar odbywa
się niezależnie od automatyki piecowej, bez zakłócania procesu technologicznego.
Sy-stemy pracują w piecach lakierniczych, przepychowych, wielokomorowych, wsadowych, w procesach ciągłych i długotrwałych do 1300ºC, jak na przykład:
•
•
•
•
•
•
•

•

polimeryzacja farb ciekłych i pro
szkowych
klejenie/gięcie szyb samchodowych
lutowanie stopów aluminium
przesycanie i odprężanie stopów
aluminium wraz z hartowaniem
wypalanie ceramiki sanitarnej
i budowlanej
wygrzewanie, odprężanie staliw
i ferrytyzacja odlewów żeliwnych
uszlachetnianie, odprężanie, obróbka w piecach próżniowych wyrobów stalowych
wyżarzanie kęsisk, sztab i biletów,odprężanie zwojów

EasyTrack3 jest najnowszym podstawowym systemem dla lakierni ciekłych
i proszkowych, dostępny w wersji z 4- lub 6-kanałowej, również z oprogramowaniem
INSIGHT.
Stosując nowoczesne materiały i poddając swoje urządzenia intensywnym praktycznym testom, firma Datapaq stworzyła dla wielu branż specyficzne standardy analizowania, gromadzenia i raportowania wyników w precyzyjny, zwięzły i przejrzysty
sposób. Towarzyszące rejestracji temperatury oprogramowanie INSIGHT stanowi
dokumentację procesu dla ewentualnych audytorów i systemów kontroli jakości.
Wielu klientów firmy Datapaq to światowi liderzy przemysłu; najwięksi z nich to
American Standard, Daimler-Chrysler, DuPont, Ford, GM/Vauxhall, General Electric,
Hewlett Packard, NEC, Sony, Toyota, Akzo Nobel, Tyson, a Cargil Foods i wiele innych.

•

•

•
•
•

•
•

spektroradiometry (Remote Sensing) SR5000N i radiometry, wielokanałowe,
o modułowej budowie i szerokim zakresie spektralnym od UV do dalekiej podczerwieni, do pomiarów radiancji spektralnej obiektów w pracach badawczych, laboratoriach i w terenie, także do obrazowania hiperspektralnego
kolimatory i systemy FLIR o zakresie spektralnym 8-12 µm i 3-5 µm, o szerokiej
gamie apertur i odległości ogniskowania, urządzenia pracujące w podczerwieni
i testery sensorów IR
testery urządzeń laserowych w warunkach laboratoryjnych i w terenie
testery urządzeń optycznych w paśmie widzialnym, źródła światła
testery METS do badań zintegrowanych systemów FLIR/kamera CCD/laser. Także
do testowania dalmierzy laserowych, oświetlaczy (markerów, desygnatorów),
wykrywaczy plamki lasera (spot trackery) na pojazdach i jednostkach latających,
w warunkach polowych oraz w laboratoriach stacjonarnych
testery kompletnych systemów naprowadzania i ostrzegania IR do celów wojskowych,
ciała doskonale czarne najwyższej klasy, powierzchniowe i wnękowe, zestawy kalibracyjne i akcesoria

Przyrządy pomiarowe i laboratoryjne do:
•

badań własności wizualnych i fizycznych powłok, powierzchni, farb,
lakierów i tworzyw sztucznych

•

dyspergowania, mielenia, ucierania, materiałów płynnych na skalę
laboratoryjną, półtechniczną i produkcyjną

•

pomiaru i analizy rozkładu temperatur w procesach obróbki cieplnej

•

testowania systemów optoelektronicznych CCD, FLIR, laserów oraz
pomiarów spektroradiometrycznych i detekcji zdalnej

•

testów korozyjnych w mgle solnej i przyspieszonego starzenia UV

Rzetelna obsługa serwisowa, wsparcie aplikacyjne, recertyfikacje,
kalibracje:
•

połyskomierzy

•

spektrofotometrów reflektancyjnych barwy

•

hazymetrów, grubościomierzy powłok

•

rejestratorów temperatury
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