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AccuPyc II TEC 
Integrált Termo - Elektromos 
Hőmérséklet-szabályozással 
 
Az anyagok felmelegedés hatására hajlamosak                                                                                                              
állandó tömeg-térfgatuk  növelésére, ezáltal csökkentve                                                                      
sűrűségüket. Tehát változó hőmérsékletnek kitett anyagok közvetlenül                       
változtathatják a térfogatukat, így befolyásolják a pontos sűrűség meghatározást. 
Az AccuPyc II TEC egy Peltier termo-elektromos egységgel felszerelt készülék, amely 
biztosítja a stabil hőmérséklet szabályozást. Ez a készülék kiváló lehetőséget biztosít 
olyan hőmérséklet-érzékeny vagy viszkózus minták tesztelésére, amelyek vizsgálata 
során a környezeti hőmérséklet nem szabályozható megfelelően. 

• Pontos hőmérséklet-szabályozás 15 - 35 °C (+/- 0.1 °C), 
0.1 °C - os lépésekben állítható. 

• Elérhető 10 cm3 és 100 cm3 AccuPyc II TEC modell. 
• Rendelkezésre áll egy távolról működtethető különálló elemző egység is, az 

úgynevezett AccuPyc II Kontroll modul. 

Opcionálisan választható a félig szilárd, bitumenes anyagok 
sűrűségének számítására képes AccuPyc II TEC Szoftver  
Ez a megoldás max. 0.15 különbséggel szorosan korrelál az D70-09 ASTM tesztelési 
módszerrel kapott eredményekkel. Az ASTM tesztmódszer bonyolult és időigényes. A 
Micromeritics mérési módszere gyorsabb, hatékonyabb, operátor-független, azonnal 
megkapható eredményekkel. 

• Percek alatt reprodukálható eredmények, gyakorlatilag kizárja a kezelői hiba 
lehetőségét. 

• Szoftverbe integrált megoldás bitumenes anyagok vizsgálatára, magában foglalja 
a specifikus fajsúlyra, tárfogatra és sűrűségre vonatkozó eredményeket. 

• A Peltier termo-elektromos vezérlés 10 – 60 °C között kiváló hőmérséklet – 
szabályozási stabilitást és mintakezelést biztosít. 

• Az eldobható mintacsészéknek köszönhetően a vizsgálatok közötti tisztítás 
minimális, a keresztszennyeződés is korlátozott. 
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Asphalt Sample 

Average Density %Relative Standard ASTM Method %Difference 

AccuPyc II TEC Deviation D70-9 Density Between Methods 

Solution (n=11) (g/cc)   

(n=11) (g/cc)       

Sample A 1.01906 0.03 1.01758 0.1453 

Sample B 1.02543 0.03 1.02536 0.0067 

Sample C 1.01821 0.07 1.01848 0.0263 

Sample D 1.02563 0.09 1.02576 0.0125 

 

Hőmérséklet kontroll: 
Intervallum: 15 – 36 °C, (+/- 0.1 °C) 

Vezérlés: 0.1 °C – os léptékben állítható 
Környezet: Stabil működés 15 – 35 °C (59 °F) esetén, 

20 - 80 % relatív páratartalom 

Fizikai tulajdonságok: Magasság: 273 mm 
     Szélesség: 287 mm 
     Mélység: 361 mm 
     Súly: 13.8 kg 

Elektromos tulajdonságok: 
Tápfeszültség: 90 – 264 VAC 

Kapacitás: 100 VA MAX 
Frekvencia: 50 – 60 Hz 

 

Mintacsészék:  

10 cm3 űrtartalom 
18 mm ID x 39.3 mm H 

100 cm3 űrtartalom 
 46.2 mm ID x 61.7 mm H 

Eldobható mintacsésze is rendelkezésre áll. 
 

A folyamatos fejlesztések miatt a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. 


