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Penetrometry igłowe 
Producent Frowag 
 
Penetrometry zgodne z normami PN-EN 1426 oraz ASTM D5. 
Solidna rama z ruchomym ramieniem regulowanym przez pokrętło, płyta bazowa z libellą i urządzeniem do 
centrowania łaźni wodnej ø 160 mm. 

Model 1.561 1.564 1.569 1.571 

Wymiary 250 x 400 x 650 mm 
400 x 400 x 650 mm  

z rejestratorem 
400 x 400 x 800 mm 460 x 410 x 1003 mm 

Waga 21 kg 21 kg 25 kg 45 kg 

Dane elektryczne 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 

Funkcje 

Wyposażony w ręczne 
zwolnienie tłoka i 
czujnik zegarowy, 

zasięg 50 x 0,01 mm  
 

Akcesoria do 
penetracji należy 

zmówić oddzielnie 

Wyposażony w 
automatycznie sterowane 

blokady tłoka poprzez 
sterownik SPS z 

wyświetlaczem LED. Czas 
penetracji regulowane w 

0,1 sek. Głębokość 
penetracji jest mierzona 
czujnikiem zegarowym, 

zasięg 50 x 0,01 mm  
 

Akcesoria do penetracji 
należy zmówić oddzielnie 

Wyposażony w 
elektroniczny układ 

pomiarowy z 
indukcyjnym czujnikiem 

przemieszczenia i 
cyfrowym wyświetlaczem 

głębokości penetracji. 
Automatyczne zerowanie 
po uruchomieniu testu i 
blokada tłoka po 5 sek. 
Dostarczany z tłokiem 

97,5 g dla czujnika 
przemieszczenia, lampką 
LED i lupa z elastycznym 

ramieniem. 
 

Akcesoria do penetracji 
należy zmówić oddzielnie 

Posiada funkcję 
automatycznego 

wykrywania powierzchni 
próbki i łaźnie z 

podgrzewaniem. Po 
uruchomieniu igła zostaje 

opuszczona w dół i 
system zeruję się po 

osiągnięciu powierzchni 
próbki. Głębokość 

penetracji mierzona jest 
poprzez indukcyjny 

czujnik przemieszczenia i 
wyświetlacz cyfrowy. 

Temperatura łaźni wodnej 
może być regulowana na 

wyświetlaczu, 
podgrzewanie 

kontrolowane przez 
czujnik PT100. 

Dostarczany z łaźnią 
wodną ø 160 mm, 

specjalnym tłokiem 97,5 g 
oraz 3 sztukami igieł 

penetracyjnych 2,5 g. 

Akcesoria dodatkowe 
 
1.573  
Zestaw wg DIN 52010 - EN 1426 dla modeli 1.561 
oraz 1.564 składa się z:  
• 1.580 Igła penetracyjna 2,5 g (3 sztuki) 
• 1.582 Łaźnia wodna ø 160 mm   
• 1.588 Szalka ø 95 mm       
• 1.592 Drążek opadowy 97,5 g    
• 1.600 Naczynie penetracyjne ø 55 x H.45 mm  
  (5 sztuk).  
 
 

 
 
1.574 
Zestaw wg DIN 52010 - EN 1426 dla modelu 1.569 
składa się z:  
• 1.580 Igła penetracyjna 2,5 g (3 sztuki)    
• 1.582 Łaźnia wodna ø 160 mm     
• 1.588 Szalka ø 95 mm    
• 1.592 Drążek opadowy 97,5 g   
• 1.600 Naczynie penetracyjne ø 55 x H.45 mm  
  (5 sztuk)  
 


