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BESMAK BMT-S SERİSİ 

300KN KAPASİTELİ SERVO HİDROLİK UNİVERSAL 

ÇEKME BASMA TEST CİHAZI 

 

 
 
 

(Temsilidir.) 
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BESMAK BMT-S SERİSİ SERVO HİDROLİK UNİVERSAL ÇEKME BASMA TEST 

SİSTEMLERİ Hızlı tepki süreli ve Kararlı Servo Valf, kompakt yapıdaki Servo Hidrolik Kontrol 

Ünitesi, Yüksek Rijitlik ve Kararlılığa sahip kaynaksız yapıdaki Universal Test Gövdesi ile 

Bileşenleri ve BESMAK SEMATRON V3 SERİSİ elektronik kontrol ünitesi kurgusuna sahip, 

yüksek hassasiyet ve yüksek verimlilik temeline dayanan, bakım masrafları düşük ve 

çevreciliğiyle öne çıkan sistemlerdir.  

 

BESMAK BMT-S SERİSİ SERVO HİDROLİK UNİVERSAL ÇEKME BASMA TEST 

SİSTEMLERİ Universal yapıda oluşu sayesinde gerek çekme, gerek basma gerekse eğilme 

uygulamalarının tamamını yüksek hassasiyette ve kararlılıkta gerçekleştirebilmektedir. Pek 

çok farklı uygulama için gerek özel gerekse standart test aksesuarları entegre edilebilir 

yapıdadır. Bu yapısı sayesinde Servo Hidrolik Universal Çekme Basma Test Cihazı, Otomotiv 

başta olmak üzere savunma ve havacılık, medikal, demir – çelik, yapı malzemeleri v.b. pek 

çok sektörün temel üniversal fiziksel test ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıdadır.  Kullanımı 

kolay ve fonksiyoneldir.                

 

 Malzemelerin kopma yükü, kopma uzaması, akma yükü ve akma gerilmesini, maksimum yük, 

maksimum uzama vb. değerlerin test edilmesinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.  

 

 Cihazda çekme mukavemeti, basma ve eğilme direnci testlerini yapacak test programı 

olmakta ve Çekme testi, Basma Direnci Testi ve Eğilme Direnci Testleri hassas bir şekilde 

yapılabilmektedir. 

 

 Cihazda yükleme servo hidrolik ve gerek bilgisayar gerekse kullanıcı paneli kontrollü olarak 

yapılmaktadır. 

 

 Çekme deneyleri yanı sıra standartlara uygun olarak cihaz kapasitesine kadar basma ve 

eğilme deneyleri de yapılabilmektedir.  
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GENEL ÖZELLİKLER: 
 
 

Gövde Kapasitesi ve Yapısı: ≥ 300 kN Kapasiteli, 4 Kolonlu ve Universal 

Elektronik Kontrol Ünitesi: Sematron V3 

Kontrol: 

1) Elektronik Kontrol Ünitesi 

2) Kullanıcı Paneli 

3) Besmak Universal Malzeme Test Programı 

Yük Ölçüm Sistemi: Yük Hücresi (Load Cell) 

Yük Ölçüm Hassasiyeti ve Aralığı: 1/1 ile 1/500 arasında Sınıf 0,5(Class 0.5) 

Pozisyon Ölçüm Sistemi: Dijital Çıkışlı Artımsal Sensör ile 

Pozisyon Ölçüm Çözünürlüğü: 0,001 mm 

Pozisyonlama Hassasiyeti: 
%0.5 (±0.5% hata) veya  

Daha iyi hassasiyette(<0.5%) 

Piston Hareket Mesafesi: ≥ 150 mm 

Çekme Bölgesi Test Açıklığı: ≥ 1300 mm  

Cihaz ve Çene Hidrolik Sistemi: 

-Hidrolik Tahrikli olarak,  

-Tek Hidrolik Ünite ile,  

-Cihaza Bütünleşik Yapıda, 

Cihaz Yüksekliği (maksimum strok ile): ≤ 3500 mm 

Cihaz Çalışma Koşulları: 380V/50Hz 3 faz 
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 Cihazın yükleme kapasitesi ≥ ±30 ton (±300kN) olmaktadır. 

 

 Piston hareket mesafesi ≥ 150 mm olmaktadır.  

 

 Cihaz yüksekliği ≤ 3500 mm olmaktadır.  

 

 Sistem servo-hidrolik kontrollü yapıya sahip olmaktadır. 

 

 Cihaz tam otomatik ve bilgisayar kontrollü olmaktadır. 

 

 Zamana bağımlı olarak uzama miktarı ve yük değerleri okunabilmektedir.  

 

 Cihaz ile birlikte ISO 6892-1 Method A kapalı çevrim(strain control) standardına uygun olarak 

testler yapılabilmektedir. 

 

 Cihaz ile birlikte EN 10002-1 standardına uygun olarak testler yapılabilmektedir.  

 

 Cihazın Yük ölçümlerinde yüksek hassasiyetli ve kararlı load cell kullanılmakta olup hassasiyet 

kaybı yaşanabilmesi ihtimali nedeniyle basınç hücresi kullanılmamaktadır. 

 

 Cihazın yük ölçüm hassasiyeti +/-0.5% (Class 0.5) olmakta ve verilmekte olan 1(bir) adet yük 

hücresi (load cell) ile kapasitesinin 1/1'inden 1/500'üne kadarki test yüklerinde ISO 7500-1 ve 

ASTM E4 standartlarının belirlediği Class 0.5 hassasiyetini sağlamaktadır. Yük hücresi +/-

300000 Newton ile +/-600 Newton aralığında ± % 0.5 hata ile (Class 0.5) yük ölçümü 

yapabilmektedir.  

 

 Cihaz eksenel rijitliği ≥ 260 kN/mm olmaktadır.  

 

 Çekme veya basma yönünde otomatik kalibrasyon sistemi olmaktadır. 
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 Alt, üst akma sınırı, elastik modulü, maksimum yük, kırılma yükü, maksimum yükteki uzama, 

kırılma yükündeki uzama belirlenebilmektedir.  

 

 Çaprazkafa hızı 0.1mm/dak. ile 380 mm/dak veya daha geniş bir aralıkta ayarlanabilir 

olmaktadır.  

 

 Cihaz test hızı 0.1 mm/dak ile 150 mm/dak. veya daha geniş bir aralıkta ayarlanabilir 

olmaktadır.  

 

 Aktüatör pozisyon çözünürlüğü 1.27 mikron veya daha yüksek çözünürlükte(<1.27 mikron) 

olmaktadır. Ayrıca aktüatör pozisyonlama hassasiyeti %0.5(±0.5% hata) veya daha iyi 

hassasiyette(<0.5%) olmaktadır.  

 

 Cihaz uzama yönünde pozisyonlama tekrarlanabilirliği +/-0.127mm ve daha iyi olmaktadır.  

 

 Cihaz çift test alanlı olmakta, üst test alanında daimi olarak çekme çeneleri bağlı bulunurken, 

alt test alanında eğme aksesuarları bağlı kalabilmektedir.  

 

 Çekme bölgesi test açıklığı 1300 mm'den az olmamaktadır.  

 

 Cihaz 380V/50Hz 3 faz elektrik şebekesinde çalışmaktadır.  

 

 Cihaz hidrolik güç üniteli ve bilgisayar aracılığı ile yazılım kontrollü olmaktadır. Cihaz gövdesi, 

hidrolik güç ünitesini ve elektroniğini içermekte ve bütünleşik tek parça olmaktadır. Hidrolik 

güç ünitesininin gürültü seviyesi maksimum yükte 70 dBA(desibel) ve daha az olmaktadır.  

 

 Cihazda acil durdurma butonu ve emniyet anahtarları olmaktadır. 
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YÜK HÜCRELERİ: 

 

Besmak Marka LC Serisi Yük hücreleri;  

 

 Yüksek hassasiyetli, Nikel Kaplı, Alaşım 

Çelik gövde yapısında, 

 Düşük profilli yapısı ve ortadan tartım 

özelliğinde, 

 Universal yapıda olup, çekme ve basma 

yönlü kullanıma uygun, 

 Aşırı yüklemelere karşı sağlam yapıda, 

 Soketli yapısı sayesinde gerek BESMAK Marka ürünlerle, gerekse diğer bilinen markalara 

kolay adaptasyon, 

 Besmak Marka Yük Hücreleri ile yük ölçümleri, ISO 7500-1 v.b. standartlara göre 

kapasitenin minimum 1/500’i ile 1/1'i arasında gerçekleştirilmekte, 

 Yük hücresinin tam kapasitesindeki çıkış sinyali 2±0.01 mV/V, 

 Yük hücresi -35oC – 85oC sıcaklığında çalışmakta, 

 Maksimum kapasitenin %150’sine kadar güvenli yük değerine sahip,  

 Besmak Marka Yük Hücreleri koruma sınıfı IP67, 

 Kullanıcı tercihine ve test gereksinimlerine bağlı olarak birden fazla yük hücreleri üniversal 

test cihazı ile rahatlıkla kullanılmaktadır. Yük Hücrelerin kolaylıkla adaptasyonu için hızlı 

bağlantı özelliğine sahip fikstürler yük hücreleri ile birlikte sağlanmaktadır. 

 

 

 

(Temsilidir.) 
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APARATLAR: 

 

Hidrolik Çene Seti 

        

 

 Cihazla birlikte kullanıcı paneli sayesinde 

elektrik motoru ile aşağı yukarı hareket 

eden, alt ve üst çeneler verilmektedir. 

Çeneler kullanım kolaylığı sağlayan ve çene 

kaçırmaları önleyerek hatasız sonuçlar elde 

edilmesini sağlayan hidrolik sıkmalı çene 

olmaktadır.  

 

 Cihazla ≥ 30-40mm çap aralığındaki 

yuvarlak numuneler ve 0-16mm 

kalınlığındaki düz numuneler test 

edilebilmektedir.  

 

 Cihazın çekme çeneleri hidrolik kamalı tip ve otomatik olmaktadır. Çeneler ve cihaz gövdesi 

tek bir hidrolik ünite ile tahrik edilmekte ve bu hidrolik ünite cihaz gövdesine bütünleşik tek 

parça olmaktadır.  

 

 Hidrolik ünite değişken basınçlı olmaktadır. Bu sayede kullanılmadığında rölanti modunda 

düşük seste çalışabilir olmaktadır.  

 

 Cihaz hidrolik çekme çeneleri ≥ 4mm/san. hız ile kapanarak numuneyi tutabilmektedir.  

 

 Cihaz hidrolik çekme çenesi ağızlarının yatay ve dikey yönde eksenel sapması ≤ ±0.64mm. 

olmaktadır. 

 

(Temsilidir.) 
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(Temsilidir.) 

Üç Nokta ve Eğilme Test Aparatları 

 

 Cihazla birlikte ≥ 100kN kapasiteli 3 nokta eğme testleri için span mesafesi ayarlanabilen 

eğme fikstürü verilmektedir. Span mesafesi ≥ 0- 250mm. aralığında ayarlanabilmektedir. 3 

nokta eğme fikstürü desteklerinin çapları 35...40mm. aralığında ve desteklerin uzunluğu 

130...140mm. aralığında olmaktadır. Verilecek eğme fikstürü ASTM A370-07a, ASTM E190-

92, ASTM290-97a,ANSI/A WS B4.0-98, API 1104, API5L, AS 2205.3.1, ASME IX 2004, JIS 

Z2248, GOST 14019 (19 - 38.1 mm. kalınlık aralığındaki numuneler), ISO 5173, ISO 7438, EN 

ISO 15630-1, EN 910 standartlarına uygun olarak testler gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca 12, 

16, 20, 24, 32, 40, 48 mm. çaplarında ilave eğme uçları da eğme fikstürü ile birlikte 

verilmiştir.  

 

(Temsilidir.) 

 

 Cihazda eğilme test aparatı ile üç nokta eğilme testleri yapılabilmektedir. 
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Basma Plakaları 

 

 

                             

(Temsilidir.) 
 

 Cihazda sağlanan basma plakaları sayesinde çeşitli malzemelerin basma testi 

yapılabilmektedir. 

 

ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİ: 

 

KONTROLÖR : 

BESMAK SEMATRON V3 ELEKTRONİK 
VERİ OKUMA VE KONTROL ÜNİTESİ 

 
BESMAK tarafından yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda üretilen Sematron V3 elektronik veri 

okuma ve kontrol ünitesi, üniversal yapısı sayesinde Çekme, Basma, Eğilme vb. üniversal test 
sistemlerinde statik ve dinamik uygulamaları yük, stress ve deplasman kontrollü olarak 
gerçekleştirebilen yüksek performans ve veri toplama - işleme hızına sahip elektronik kontrol 
sistemidir. 

 
Sematron V3 yıllardır hidrolik ve elektromekanik test cihazlarda kullanılan “kapalı devre 

çevrim (closed-loop control) metodu” ile cihazları kontrol eden dünyanın hassas elektronik kontrol 
sistemlerinden birisidir. 

 
Sematron V3 kontrolör, yük hücresi, video ekstensometre, otomatik ekstensometre, LVDT, 

iklimlendirme kabini, sıcaklık kabini vb. gibi algılayıcılara bağlanabilir, tanıyabilir ve kalibrasyonunu 
sağlayabilir özelliktedir. 
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 Kontrol sistemi ileri teknoloji yapısı sayesinde aşırı yük koruma, deney başlangıcında 

sensörleri sıfırlama ve otomatik kırıldı algılama gibi pek çok özelliğe sahiptir. 

 

 Sematron V3 kontrol sistemi, günümüzün son teknolojisi olan AD çeviriciler sayesinde ≥ 20-

bit çözünürlüğe sahiptir. 

 

 Sematron V3 kontrol sisteminin bilgisayar bağlantısı USB ve LAN üzerinden 

yapılabilmektedir. 

 

 Sematron V3 kontrol sistemi universal yapıda olup, yük deplasman ve deformasyon (Strain) 

kontrollü olarak rampa yükleme, sabit değerde bekleme, durdurma, geri dönme ve 

çevrimsel yüklemeler gibi fonksiyonları kontrol edebilme özelliğine sahiptir. 

 

 Sematron V3 kontrol sisteminin ve cihazın test sırasında veri toplama / örnekleme hızı her 

transducer kanalında (yük hücresi, ilave uzama ölçerler ve bağlanabilecek diğer ek 

transducer'lar) ≥ 1000Hz olmaktadır.  

 

 İsteğe, talebe ve uygulamalara bağlı olarak 10000Hz (10000 örnek/saniye)’e kadar farklı 

seçenekler mevcuttur. 

 

 Sematron V3 kontrol sistemi Besmak Universal Malzeme Test Programı ile birlikte, kullanımı 

kolay ve kullanıcı dostudur. 

 

 Sematron V3 elektronik kontrol birimi, bilgisayar ile USB ve/veya Ethernet protokolü ile 

haberleşmektedir. Bu haberleşme protokolleri hali hazırda endüstriyel sistemlerde de 

kullanılmaktadır. 

 
 

(Temsilidir.) 
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SEMATRON V3  

ELEKTRONİK VERİ OKUMA VE KONTROL ÜNİTESİ  

GENEL ÖZELLİKLERİ 

Veri Toplama Hızı 1000 Hz standart, 10000 Hz‘e kadar opsiyonel 

  

Bilgisayar Bağlantısı USB ve LAN 

  

Kontrol ve Uygulama 

Fonksiyonları 

Statik ve Dinamik yapıda Yük, Stress ve Deplasman Kontrollü 

olarak;  

-Rampa yükleme,  

-Adımsal Yükleme, 

-Yükte sabit tutma,  

-Durdurma, geri dönme, çevrimsel yüklemeler,  

-Elastite Modülü, Poisson Oranı, Akma Dayanımı, Yenilme 

Algılama vb. Ölçüm, Kontrol ve Raporlama 

  

Kanal Sayısı 4 Kanallı standart, 7 kanala kadar seçilebilir. 

  

Kanal Çözünürlüğü 20 Bit  

  

Kalibrasyon Fonksiyonu Var (seçilen sensörler üzerinden otomatik olarak) 

  

Sürücü Arayüzü +/- 10 Volt, +/-10 mA, 0-20 mA ve dijital kontrol 

  

Kanallara Entegre 

Edilebilme 

Potansiyometrik transduserler, basınç tranduseri, yük hücreleri, 

lineer transduserler, dijital ve artımsal mantıkla çalışan sensörler, 

SSI yapıda çalışan sensörler vs. 
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BESMAK UNİVERSAL MALZEME TEST PROGRAMI: 

 

BESMAK Universal Malzeme Test Programı ile testler bilgisayar ortamında 

gerçekleştirilebilmektedir. Testlerin anlık verileri, grafikleri ile sonuçları yazılım penceresinde 

gözlemlenebilmekte; sonuçlar ve grafikler bilgisayar ortamında saklanabilmekte ve çıktı 

alınabilmektedir. Yazılım firma/kuruma göre kişiselleştirilebilmekte, istenilen sonuçlar çıktı 

ekranına yansıtılabilmektedir. Bilgisayar programı Windows işletim sistemleri ile uyumlu biçimde 

çalışabilir. 

 

Piston hareketi bilgisayar yazılımı sayesinde tek tuşla rahatça yapılabilmektedir ve piston test 

sonlandığında test ayarlarından belirleyebileceğimiz bir hız veya otomatik geri dönüş özelliği 

sayesinde ilk konumuna dönmektedir. 

 

(Temsilidir.) 

 

 Cihazla birlikte kullanım kılavuzları ve cihazı kontrol eden programı (software) verilmektedir. 

Yazılım Türkçe ve İngilizce olarak kullanım seçeneklerini de içermektedir.  
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 Test ayarları ve cihaz ayarları yazılım sayesinde basit bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca 

yazılım çoklu dil desteklemektedir ve uzaktan yardım ile firmamız tarafından 7/24 online 

destek sağlanmaktadır.  

 

 Test yazılımı ile testler bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilmektedir. Testlerin anlık verileri, 

grafikleri ile sonuçları yazılım penceresinde gözlemlenebilmekte; sonuçlar ve grafikler 

bilgisayar ortamında saklanabilmekte ve çıktı alınabilmektedir. Windows işletim sistemleri ile 

uyumlu biçimde çalışabilir. 

 
 Cihaz servo kontrol moduna sahip ve Windows tabanlı bir bilgisayar programıyla dataları 

toplamakta ve test grafik ve raporlarını çıkarabilmektedir. 

 

 Cihaz ile birlikte statik test yazılımı verilmektedir. Bütün yazılımların gerekli veri toplama, 

raporlama (veri tabanı, grafik, vs.), analiz modülleri vardır ve gerektiğinde test süresi 

boyunca toplanan bütün veriler herhangi bir veri kaybı, filtreleme ya da limit olmadan 

dışarıya aktarılabilmektedir.  

 

 Cihaz, test yazılımı üzerinden kontrol edilmektedir. Verilen test yazılımı kullanıcının kolay 

eğitimini ve adaptasyonunu sağlayan dokunmatik alt yapısına uygun olarak üretilmiş 

olmaktadır. Yazılımın, bağlı bulunduğu bilgisayarın internet bağlantısı olması durumunda 

cihazın kalibrasyon vaktini otomatik olarak firmamızın servis / kalibrasyon departmanına 

email ile gönderebilmekte ve kalibrasyon takibinin etkin bir şekilde yapılabilmesini 

sağlamaktadır. Yine bağlı bulunduğu bilgisayarın internet bağlantısı olması durumunda, 

yazılım üzerinde hata alınan ekranda tek bir tuşlama ile cihazın seri numarası, yazılımın 

versiyon numarası, hata kodu, test method dosyası görülebilmekte, tek bir tuşlama ile de bu 

bilgiler firmamızın servis departmanına email ile gönderilebilmektedir. Bu sayede hızlı servis 

desteği alınabilmektedir.  

 
 Cihaz bilgisayar arasındaki iletişim yüksek hızlı ethernet portu ve USB ile sağlanmaktadır.  
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 Yazılım ile birlikte ASTM E8-08, A370, E517-00, E646-00, E345-93, E21-09, A615-09b, F2516-

07e2, EN 10002-1, ISO 6892, ISO 10113 standartlarını içeren Metal Metot Paketi'de 

verilmektedir.  

 

 Teste başlamadan önce cihazda, numuneye program yardımıyla ön yükleme (preload) ve ön 

çevrimli yük (precycle) verilebilmektedir.  

 

 Cihaz yazılımı ile çekme, basma, eğme, gelişmiş kontrol (yazılım mesafe kontrolü yanı sıra yük 

kontrolü ve uzama kontrolü ile de test imkanı sağlamaktadır), gelişmiş raporlama ve özel 

testler için testi adımlar halinde programlayabilme özellikleri verilmektedir.  

 

 Test sırasında istenilen ≥ iki farklı bölgede iki farklı hız değişimi tanımlanabilmektedir.  

 

 Yazılım farklı erişim seviyelerinde kullanıcı tanımlayabilmektedir ve şifre korumalı olmaktadır.  

 

 Yazılım kullanıcıya kullanabileceği dil seçeneklerini sunmaktadır. Dil seçenekleri arasında 

Türkçe dili de olmaktadır.  

 

 Yazılım test sonuçlarını, web sayfası, MS Word ya da PDF olarak sunabilmektedir.  

 

 Yazılım ham veriyi .csv dosya olarak üretebilmektedir. Bu dosyalar her bir numune için ya da 

numune ailesi için yaratılabilmektedir. Bu sayede test esnasında elde edilmiş olan tüm veriler 

.csv formatını destekleyen Microsoft Excel vb. birçok programa aktarılabilerek farklı 

programlarda ileri düzey analizler gerçekleştirebilmeye imkan tanımaktadır.   

 

 Kullanıcı istediği kadar sayıda (logo, tablo, resim, yazı, numune bilgisi vb içeren ) rapor 

şablonu oluşturabilmektedir.  

 

 Cihaz ile birlikte verilecek kontrol ünitesinin test süresi boyunca cihaz üzerindeki bütün 

transdüserlerden (yük hücresi, ekstensometre vs.) kesintisiz ve sürekli olarak veri toplama 

(data acquisition) özelliği vardır ve bu verileri operatörün seçebileceği şekilde PC’deki 

yazılımları kullanarak kaydedebilmektedir.  
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(Temsilidir.) 

 

 Üniversal test cihazı full otomatik Kullanıcı Paneli ve/veya bilgisayar kontrollü olmakta ve set 

edilen hız değerinde otomatik olarak deneyi yapabilmektedir.  

 

 Cihaz Test yazılımında çekme, basma ve eğilme testleri aynı arayüz üzerinde yapılabilmekte, 

yazılım hesaplamaları yapabilmektedir. 

 

 

(Temsilidir.) 
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 Yazılımda (kuvvet-uzama),(kuvvet-zaman),(gerilme-%uzama) şeklinde test yapılabilmekte ve 

çıktı alınabilmektedir. 

 

 Yazılımda imleç ile grafik üzerinde herhangi bir bölgedeki kuvvet ve uzama değerleri 

görülebilmektedir. 

 

 Yazılımda yapılan testteki grafiği büyütebilen, büyüteç özelliği olmaktadır. 

 

 Yazılım, test sonucunda e-modül, Rp02/Rm, Rm/Rp02, Rm/Rt05, Rt05/Rm gibi değerleri 

vermektedir. 

 

 Program grafik ekranı test bittikten sonra grafiği incelemek için hareketli ve zoom özelliğine 

sahiptir. 

 

 

 

(Temsilidir.) 

 



 
 

17 BESMAK® Material Testing Machines| www.besmaklab.com 

 

 

 Cihazın bilgisayar programı Windows uyumlu, Türkçe menü, lisanlı program olmaktadır. 

 

 Cihazda kullanılan test programı internet üzerinden bağlanılarak-uzaktan erişim-oluşabilecek 

sorunlara müdahale edilebilmeye ya da güncellenen programları yüklemeye uygundur. 

 

 Kalibrasyon test yazılım programı içinde bulunan kalibrasyon menüsü ile yapılabilmektedir. 

Kalibrasyon menüsü yetkisiz girişlerin önlenmesi amacıyla bir şifre ve/veya anahtar(dongle) 

ile korunmaktadır. 

 

 Kontrol ünitesi bütün transdüserleri (yük hücreleri, ekstensometreler, vs.) otomatik olarak 

tanıma ve kalibre etme özelliklerine sahiptir.  

 
 Cihazın Universal Malzeme Test Programı (UMTP), cihazda test kontrolü, veri toplama, 

hesaplama ve raporlama işlemlerini yapmak üzere tasarlanmış Lisanlı Windows tabanlı, 

Türkçe menülü bir yazılım olmaktadır. 

 

 UMTP Çekme, Basma ve Eğilme Deneylerinin tamamını otomatik olarak 

gerçekleştirmektedir. Deneyi yapmak için operatör ana ekrandan test tipine uygun forma 

numune bilgilerini girdikten sonra test kolayca gerçekleştirilmektedir. 
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 Cihaz deney başlangıcında otomatik olarak sıfırlama yapabilmektedir.  

 
 
 
 

 
 

(Temsilidir.) 

 

 

 

 

 

 

Sensörlerin başlangıç sıfırlama fonksiyonu 
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 Cihaz, aşırı yük koruma sistemine sahiptir.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (Temsilidir.) 

 

 

 

 Test yazılımı sayesinde örnekleme sayısı ayarlanabilir olup, test boyunca tüm verilerin 

alınmasına gerek kalmaksızın kullanıcı tanımlı olarak belirlenen periyodlar ile belirlenen 

sıklıkta örneklemeler alınabilmektedir. 

 

 

 

Aşırı yük koruma parametresi 
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 Cihaz, otomatik kırıldı algılama sistemine sahiptir.  

 
 

 
 
 
 
 
 

(Temsilidir.) 

 

 

 

 

 

Kullanıcı tanımlı olarak belirlenen yük kaybında test sonlandırılır. 
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 Cihazın, test sonunda istenildiği takdirde otomatik olarak geri dönme özelliği vardır 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Temsilidir.) 

 
 
 

 

 

Test sonunda otomatik geri dönme özelliği 



 
 

22 BESMAK® Material Testing Machines| www.besmaklab.com 

 

 

 Cihazın elektronik kontrol ünitesi video ekstensometre ve otomatik ekstensometre 

bağlanabilme özelliğine sahiptir.  

 
 

(Temsilidir.) 
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 Kontrol elektronikleri, yük hücresi ve ekstensometre gibi algılayıcıları otomatik olarak 

tanıyabilmekte ve kalibrasyonlarını sağlayabilmektedir.  

 Universal Malzeme Test Programı gerçek zamanlı yük/zaman veya gerilim/zaman grafiğini ve 

değerlerini gösterebilmektedir.  

 Deney sonunda test sonuçları dijital ünitenin belleğine kaydedilebilmektedir.  

 Cihazın ölçüm sistemi Metrik ve SI dır. 

 
 

(Temsilidir.) 
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 Kontrol Birimleri akma noktasındaki yükü ve gerilmeyi hesaplayıp, test sonuçları bölümünde 

hafızasına yazabilmektedir.  

 

 Cihazda numuneleri test öncesi çeneye takarken kontrolsüz ön yük sonucu, eğilmesi ve hasar 

görmesini önlemek için cihazda numune koruma (specimen protect) özelliği bulunmaktadır.  

 

 
 

(Temsilidir.) 
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 Basma deneyinde, deney süresince yük-zaman veya gerilme-zaman grafikleri 

görüntülenmektedir.  

 

 Alt çenede ve pistonda hareket limitleri, hidrolik sistemde bulunan hidrolik emniyet valfleri 

ile cihazda maksimum güvenlik sağlanmıştır.  

 

 Hidrolik güç ünitesi sessiz çalışmaktadır.  

 

 Malzeme test programı, çekme, basma ve eğilme deneylerinin tamamını otomatik olarak 

gerçekleştirmektedir. Deneyi yapmak için operatör ana ekrandan test tipine uygun forma 

numune bilgilerini girdikten sonra test kolayca gerçekleştirilmektedir.  

 

 Programda her bir test tipinin ilgili formlarında grafik tipi seçimleri, eksen ayarları, akma 

noktasına yönelik ayarlar yapılabilmektedir.  

 

 Programda raporlamaya yönelik logo, başlık ve notlar gibi ayarlamalar yapılabilmektedir.  

 

 Programda aynı dosyada birden fazla numune raporlanarak grupça izleme 

sağlanabilmektedir.  
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KULLANICI PANELİ 
 
 

 Ana çerçevede bilgisayar ve yazılımı dışında, test esnasında bilgisayarın başında bulunma 

zorunluğunu ortadan kaldırmak için, gerekli komutların (numune koruma, yük dengeleme, 

testi başlatma, konum dengeleme, hassas konumlandırma, otomatik ilk ölçüm uzunluğunu 

bulma vb.) girilebileceği ve sonuçların (Yük, uzama, elastisite modülü) anlık olarak 

görüntülenebileceği bir kullanıcı paneli olmaktadır. Kullanıcı paneli üzerindeki menüler ve 

buton açıklamaları Türkçe olmaktadır.  

 

 Ayrıca Kablolu yapısı sayesinde geniş bir kullanım alanı sunan Kullanıcı Paneli ile kontrolör 

üzerinden test hızı ayarı, hareketli crosshead veya piston hareket kontrolü, 

yük/deformasyon, uzama-% uzama değerlerinin gerçek zamanlı gösterimi, aktüatör kontrolü 

(aşağı ve yukarı yönde hızlı hareket ettirme), maksimum - minimum limit durdurma ve 

deformasyon kapasitesine ulaşıldığında otomatik durdurma vb. işlemler yapılabilmektedir.  

 

 Mıknatıslı yapısı sayesinde herhangi bir metal kısma tutturulabilmektedir.  

 

 

(Temsilidir.) 
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 Cihazı full otomatik olarak dijital üniteden ve bilgisayardan kumanda edilebilmektedir. Dijital 

göstergeden bilgisayara gereksinim duyulmadan basma ve çekme testleri yapılabilmektedir.  

 

 Cihazda çeneler arası mesafe motorlu sistemle el kumandası yardımı ile ayarlanmaktadır.  

 

 Testi başlatma, sıfırlama yapma, hassas pozisyonlama, ilk pozisyona otomatik geri dönme 

gibi özelliklere sahiptir aynı zamanda test yükü, anlık uzama gibi verileri anlık olarak 

göstermektedir.  

 

DİĞER CİHAZ ÖZELLİKLERİ ve HİZMETLER: 

 

 Cihazın 2 yıl süreli imalat ve malzeme hatalarına karşı garantisi olmaktadır, 10 yıl boyunca 

yedek parça temin ve servis garantisi verilmektedir.  

 

 Cihazın devreye alınma ve eğitim işlemleri firma tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.  

 

 Cihazın elektronik kontrol ünitesi, yük hücresi, test yazılımı, gövdesi, çekme çeneleri ve 

cihazın tüm bileşenleri, parçalar arası uyumsuzluk oluşturmaması için firmamızın kendi 

imalatıdır.  

 

 Cihazın bakım ve eğitim hizmetlerinin verebilmesi için firmamız tarafından yetkili servis 

mühendisleri yönlendirilmektedir. Bu yetkili servis mühendisleri bakım, eğitim, kurulum 

hizmetlerinin yanı sıra sistemin kullanıcısına gerekli tüm yazılımsal ve donanımsal eğitimlerini 

sağlamaktadır.  

 

 Cihazla birlikte kullanım, kurulum ve eğitim kılavuzları verilmektedir.  

 

 Cihazın kurulumu sonrası kalibrasyonu yapılarak ISO 17025 onaylı kalibrasyon sertifikası 

kuruma teslim edilmektir. 
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 Cihaz ile birlikte ≥ intel i5 2.3 GHz işlemcili, 4 GB DDR4 rami olan, kapasitive ekranlı, HD ekran 

kartına sahip, windows 10 işletim sistemli, ≥ 3 adet USB girişi olan, wi-fi 802.11 ve Bluetooth 

4.0 destekli, micro HDMI çıkışlı dokunmatik all-in-one bilgisayar verilmektedir. Verilen bu 

bilgisayar cihazın bir kolonuna monte edilmekte, bu sayede laboratuvarda alan 

kazanılmaktadır. Gerekli bağlantı adaptörleri verilmektedir. Ayrıca bilgisayar ile birlikte renkli 

lazer yazıcı da verilmektedir.  

 

(Temsilidir.) 
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