
KOMORA SOLNA  

CORROSIONBOX

FIRMY  CO.FO.ME.GRA

Model pionowy w dwóch wykonaniach - pojemnościach: 400 i 1000 litrów

Zwarta, nowoczesna konstrukcja

Testy mgły solnej

Testy kondensacyjne
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Laboratoryjne testy korozyjne wykorzystywane są do selekcjonowania nowych materiałów, 
ulepszania produkowanych materiałów, kontroli jakości, certyfikacji materiałów i badań 
wytrzymałości na czynniki korozyjne, głównie w sytuacjach gdy wykonanie długotrwałych 
testów naturalnych nie jest możliwe. 

Komory CORROSIONBOX służą do badania właściwości korozyjnych materiałów (zarówno 
Fe jak i nFe), gdy wyniki potrzebne są szybko, w ciągu dni bądź tygodni,
a nie lat. 

Aby uzyskiwać pewne i porównywalne wyniki, opracowano szereg norm opisujących warunki 
przeprowadzania testów jak i czasy ich trwania.

Komory korozyjne typu CORROSIONBOX są stosowane w różnych gałęziach przemysłu jak 
elektronice, telekomunikacji, przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, w technice wojskowej i 
morskiej, do testowania różnych rodzajów materiałów, m.in.: 

• farby i lakierów
• powłok ochronnych
• tworzyw sztucznych
• różnego typu powłok specjalnych.

CORROSIONBOX jest nowoczesną, kompaktową komorą wykonaną wyłącznie z tworzywa 
sztucznego (PP) i wyposażoną we wszystkie elementy konieczne do przeprowadzania 
testów mgły, zraszania i kondensacyjnych według powszechnie obowiązujących norm i 
standardów:

Testy ciągłe mgły solnej Testy nieciągłe Testy 
kondensacyjne

DIN 40046 ISO 1456 MIL STD 202 D Din 50907 DIN 50017
DIN 50021 (Cass) ISO 3768 MILL STD 810 C DIN 50958
DIN 50907 ISO 3769 DEF 1053 Meth.

24
DIN 55991

DIN 53167 ISO 3770 BS 3900/F4 DEF 1053 Meth.
36

ISO 7253
ISO 9227 (Ass) NF X 41-002 ISO 3231

ASTM B117 ISO 9227 (Cass) JIS Z 2371
ASTM B287 SIS 184 190 ASTM D 2247
ASTM B368 
(Cass)

ECCA T8

ASTM D1735
DEF 1053 Meth.
24

UNI 4530-73 DEF 1053 Meth.
36
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Komora charakteryzuje się zwartą budową, ma duże, wygodne drzwi frontowe, 
umożliwiające obserwację próbki podczas testu i łatwy dostęp do wnętrza komory. Dysza 
rozpylająca umiejscowiona jest w tylnej ściance komory, co umożliwia pełne wykorzystanie 
całej objętości komory do wypełnienia jej próbkami. Pręty do podtrzymywania lub 
zawieszania próbek ustawiane są na 3 różnych wysokościach. Na nich bezpośrednio lub w 
specjalnych uchwytach o kształcie litery U można umieścić badane próbki.

Na dole komory znajduje się blok elementów grzejnych, regulujący wilgotność i temperaturę 
w komorze oraz specjalny zawór umożliwiający ujście pary lub kondensatu. Komory typu 
CORROSIONBOX umożliwiają wykorzystanie różnych rodzajów roztworów solnych do 
wytwarzania mgieł solnych.

Komora wyposażona jest w wewnętrzny zbiornik solanki, by zapewnić określony czas pracy 
ciągłej, co umożliwia pozostawienie go na dłuższy okres np. weekend bez nadzoru.

Roztwory solne są dostarczane do dyszy rozpylającej za pomocą specjalnej, sterowanej 
bezstopniowo, pompy. 
Sterowany w pełni automatycznie nawilżacz powietrza nagrzewa i nawilża powietrze, 
docierające do dyszy poprzez zawór ciśnieniowy.

CORROSIONBOX E

CORROSIONBOX E  jest modelem rozbudowanym o 
dodatkowe sterowanie mikroprocesorowe.

Komora ta posiada wszystkie właściwości modelu 
podstawowego (wykonanie z PP) plus sterowanie 
mikroprocesorowe w formie tzw. Managera Programów, 
umożliwiającego precyzyjne programowanie testów cyklicznych 
oraz sterowanie i obserwację parametrów testów.

Model ten charakteryzuje się następującymi cechami:
• łatwością użycia i niskimi kosztami eksploatacji,
• wykonywanie skomplikowanych, specjalistycznych testów korozyjnych przy wysokiej 

korelacji wyników do testów w warunkach naturalnych,
• programy auto-diagnostyczne, przypominająca o zbliżających się terminach 

serwisów, komunikaty ostrzegawcze, wyłączenie awaryjne
• łatwość programowania, zapamiętywanie przez system parametrów poszczególnych 

programów,
• ciągły podgląd parametrów podczas testów, wyświetlany na dużym, 4 wierszowym 

wyświetlaczu LCD,
• kontrola temperatury i wilgotności panującej w komorze, a także ciśnienia powietrza 

w dyszy rozpylającej i prawidłowości pracy samej pompy dozującej,
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• raport testu, zawierający: temperaturę w komorze, temperaturę nawilżacza, ciśnienie 
powietrza w dyszy, prędkość obrotową pompy - łatwo można też wydrukować taki 
raport z przeprowadzanego testu,

• możliwość zapamiętywania do 15 różnych programów własnych użytkownika,
• posiada złącze RS232-C,
• opcjonalnie - wbudowana drukarka,
• opcjonalnie - wbudowany demineralizator wody.

Bezpieczeństwo

Wszystkie elementy grzejne komory CORROSIONBOX wyposażone są w elektroniczne i 
mechaniczne zabezpieczenia termiczne. Obudowa ich jest wykonana z materiałów 
niepalnych.

Raport z przebiegu testu

CORROSIONBOX E umożliwia wydrukowanie 
szczegółowego raportu z przebiegu testu.
Raport może być wydrukowany za pomocą 
wbudowanej, bądź zewnętrznej drukarki.
Wszystkie wyniki testu są zapamiętywane w 
przyrządzie co umożliwia ich późniejsze 
wydrukowanie.
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CORROSIONBOX Model 400 Model 400e Model 1000 Model 1000e

Pojemność 450 litrów 1000 litrów

Wymiary i ciężar
Szerokość 1160 mm 1640 mm
Głębokość 720 mm 820 mm
Wysokość 1450 mm 1750 mm

Opis
Waga ok. 210 kg ok. 300 kg
Zasilanie 230 Vac 50/60 Hz

9 A max
Podłączenie wody Typ: woda dejonizowana

Ciśnienie: 2 do 6 barów
Pobór: 1 l/h max.

Podłączenie sprężonego
powietrza

Ciśnienie: 4 do 6 barów
Pobór: 5-8 Nm3/h

Zbiornik solanki 110 litrów 280 litrów
Liczba paneli próbek
(rozmiar 150 x 60 mm)

4 stelaże
do 80 paneli

6 stelaży
do 150 paneli

Zakres temperatury do 50°C

Akcesoria
Stelaże na próbki 3 (po 20 paneli każdy) 4 (po 27 paneli każdy)
Zintegrowana drukarka X X
Demineralizator wody X X X X
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