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Cihaz Kapasitesi: ≥ 3000 kN Kapasiteli 

Gövde Yapısı: 
Yüksek Rijitliğine ve Yüksek Dayanıma Sahip, Duvarlı, Zemin 

Üstüne Oturan Yapıda 

Elektronik Kontrol Ünitesi: 
1 kHz veri toplama ve işleme hızına sahip, yeni nesil Sematron U-

Touch Pro Dijital Okuma ve Elektronik Kontrol Ünitesi,  

Kontrol: 

Servo Valf Kontrollü Servo Hidrolik, 
Sematron Elektronik Kontrol Birimi, 
Bilgisayar üzerinden kontrol, 
Besmak Universal Test Yazılımı, 

Cihaz Yazılımı: 
Besmak Universal Test Yazılımı 
(Yük, Deplasman ve Deformasyon(Strain) vb. kontrollüne uygun) 

Cihaz Uygulamaları: 

Besmak Universal Test Yazılımı ve Sematron Elektronik Kontrol 

Birimi ile yük, deplasman ve deformasyon(strain) kontrolüne izin 

verir yapıda tekrarlı ve statik olarak basma, eğilme, dolaylı 

çekme,(Brazillian), kırılma tokluğu, kısa süreli creep gibi testlerin 

yanı sıra kullanıcı tanımlı tekrarlı yüklemelere elverişlidir. 

Eklenebilecek fikstürlerle bu testler gerçekleştirilebilmektedir. 

Yük Ölçüm Hassasiyeti: 
TS 7500-1 ve TS EN 12390-4 standardına göre 60 kN ile 3000 kN 

arasında sınıf 1 ve daha iyi 

Yük Ölçüm Çözünürlüğü: 24 Bit 

Kuvvet Kontrollü Test Hızı: 0,01 kN/s ile 50 kN/s aralığında kesintisiz ayarlanabilir. 

Hız Ölçüm Hassasiyeti: %±1 

Çalışma Şartları: 380 V – 50/60 Hz – Trifaz 

 

 

 

 

Teknik Özellikler: 
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BESMAK MARKA BCO-W3000/ST SERİSİ 3000 
KN SERVO HİDROLİK BASINÇ DAYANIM DENEY PRESİ 
Duvarlı, yüksek rijitlik ve sağlamlıkta ve zemin üstüne 
oturan yapıda tasarlanan gövde ve deformasyon 
kontrollüne izin veren servo hidrolik yapısı ile pek çok 
malzeme üzerinde yük, deplasman ve 
deformasyon(strain) kontrolüne izin verir yapıda(bağlı 
sensör altyapısına göre), tekrarlı ve statik olarak 
basma, eğilme, dolaylı çekme, döngüsel yüklemeler vb. 
pek çok uygulamalara yüksek kararlılık ve performans 
ile cevap verir.  

Yüksek hassasiyet ve dayanıklılık için üretilmiş olan 
bu test sistemleri, kullanıcılar için değişen 
gereksinimlere göre geniş test esnekliği sunar. Ayrıca 
test verimini artıran ve operatör için test deneyimini 
geliştiren özelliklerle tasarlanmıştır.  

Deformasyon Kontrollü Üniversal Test Sistemi 

Olmaktadır.  

 Test sistemi TS  EN 12390-4, TS EN 12390-5, EN 

1338, 1339, 1340, 12390-5, 12390-6, ASTM 

C78, C293, C496, C1018, UNI 10834 ve ; BS 

1881, EN 196-1 ve ASTM C109   standartlarına  

uygun olmaktadır.  

 Test Sistemi aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır; 

 3000 kN kapasiteli beton numuneler için basınç  gövdesi.  

 300 kN kapasiteli C tipi eğilme gövdesi  

 Full otomatik cloosed loop oransal valf  sistemli hidrolik güç ünitesi. (Teknik Özellikleri 

aşağıda tanımlanmaktadır.)  

 Bilgisayarlı veri toplama ve değerlendirme ünitesi ve yazılımı, yukarıda belirtilen 

standartlarda yapılacak deneyler için gerekli aksesuarlar.  

 Cihazın her bir gövdesi ayrı ayrı üniteler halinde olmaktadır ve tek bir merkezden kontrol 

edilmektedir.  

 Yazılım ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda internet üzerinden uzaktan bağlantı ile cihaz 

kontrol edilebilmektedir.  

 Test sistemini oluşturan parçalar, aşağıda belirtilen özelliklere uygun olmaktadır3000 kN 

Kapasiteli  Beton Numuneler İçin  Basınç Gövdesi olmaktadır. 

 Gövde kapasitesi 3000 kN (300 Ton) olmaktadır.  

 Gövde duvarlı tip olmaktadır. 

 Gövde ile 150mmx150mm, 200mmx200mm küp,  100mmx200mm, 150-320mm (çap x 

yükseklik) silindir numuneler test edilebilmektedir.  

Genel Özellikler: 
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 Piston hareket limitleyicisi, demonte edilebilir ön ve arka kapılar bulunmaktadır ve yan 

kısımlarda sabit koruyucu paneller olmaktadır.  

 Üst basma plakası oynar başlık sistemli olup basma plakalarının yüzey sertliği en az 55 HRC 

olmaktadır.  

 Alt ve Üst basınç plakalarının çapı minimum 295 mm olmaktadır.  

 Alt basınç plakası üzerinde 100 ve 150 mm boyutlu numuneler için merkezleme aparatı 

olmaktadır.  

 Piston hareket mesafesi en az 50 mm olmaktadır. 

 Basınç plakaları arası mesafe en az 340 mm olmaktadır. 

 

 

BESMAK MARKA BCO-W3000/ST SERİSİ 

3000 KN SERVO HİDROLİK BASINÇ DAYANIM 

DENEY PRESİ, Sematron kontrolör ile kontrol 

edilmektedir. Bu sistem 1993 yılından bu yana 

hidrolik ve elektromekanik sistemleri “dijital 

kapalı çevrim (closed-loop control) metodu” ile 

kontrol eden dünyanın en hassas elektronik 

kontrol sistemlerinden birisidir.  

Sematron Kontrolör, yüksek teknolojiye 

sahip test makinalarında geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle veri toplama ve kapalı çevrim 

(geri besleme) kontrolü için tasarlanmış güçlü ve etkin bir sistemdir. Sematron elektronik 

kontrolör, statik ve dinamik test makineleri için dizayn edilmiştir. 

 Günümüzde, statik ve dinamik test makinalarında yaygın olarak kullanılan en güvenilir cihazdır. 

Eyleyiciyi (actuator), servo motor, step motor, servo valf vb. gibi kontrol edilebilir aygıtları kontrol 

eden çıkış kanalına ek olarak, temel bir test makinasında bulunan tüm ölçüm kanalları cihazın 

üstünde mevcuttur. Yüksek veri transfer hızı ile haberleşme altyapısına sahip kontrol elektroniği; 

1000Hz (1kHz) veri toplama ve işleme hızına sahiptir.  

Bağlı tüm sensörler üzerinden Kapalı Devre Çevrim Kontrol Sistemi(PID kontrol) ile test ve 

uygulamalar yapmaktadır. Elektronik kontrol birimi 4 analog, 3 dijital ve 1 adet potansiyometrik 

olarak  toplam 8 kanallıdır. 

Elektronik kontrol birimine bağlanan sensörlerin her birini ayrı ayrı 1000Hz (1kHz) veri hızında 

kontrol edebilmektedir. Yeni Nesil Elektronik I/O Bus Terminal alt yapısı sayesinde elektronik 

kontrol birimine bağlanan tüm sensörler (ekstensometre, yük hücresi, LVDT’ler vb.) sistem 

tarafından otomatik tanınmakta, limitleri otomatik olarak algılanmakta ve otomatik kalibrasyonları 

yapılabilmektedir. Bu özelliğin yanında sistem üçüncü parti sensörlerin manuel kalibrasyonuna da 

izin vermektedir. Elektronik kontrol ünitesinin sensör ölçüm çözünürlüğü 24 Bit’dir. 

Bunun yanı sıra elektronik kontrol ünitesinin talep üzerine eklenecek opsiyonel kanalları, 

“video ekstensometre, lazer ekstensometre, LVDT, strain gauge, yük hücresi ve pozisyon sensörü” 

çalıştırabilme özelliğine sahiptir.  

Elektornik Kontrol Sistemi: Sematron U-Touch Pro Dijital Okuma ve Kontrol Ünitesi 
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Elektronik kontrol birimin kararlı ve bağlı 

tüm sensör verilerinin sensör bazlı 

saklanabilmesi amacıyla test sistemine 

adaptasyonu özel elektronik kart içeren sensör 

soketleri(eeprom) ile yapılmaktadır.  Sensörler 

(yük, deplasman ölçer vb.) Eeprom ile kontrol 

birimine bağlanmakta, tüm kalibrasyon 

verilerini ve lineerizasyon katsayılarını 

hafızasında tutabilmektedir, kontrol birimi 

değişse dahi veri kaybı yaşanmamaktadır. 

Sensör soketlerinin üzerinde ayar ve 

kalibrasyon verilerini değiştirebilmek ya da 

yazdırmak için fiziksel elektronik emniyet butonu bulunmaktadır. Elektronik kontrol biriminin 

bilgisayar ya da yazılım ile haberleşmesi, kullanıcı isteğine bağlı olarak Lan(Ethernet) ve Usb portu 

aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca kontrol birimi harici olarak iklimlendirme ve/veya ısıtma kabini 

bağlanabilme özelliğine sahiptir.  

Sematron kontrolör, yük hücresi, video ekstensometre, otomatik ekstensometre, strain tipi 
yük hücresi,  LVDT, iklimlendirme kabini, sıcaklık kabini, artımsal (incremental) ve SSI tip 
deplasman sensörü gibi algılayıcılara bağlanabilir, tanıyabilir ve kalibrasyonunu sağlayabilir 
özelliktedir.  

 BESMAK BCO-ST serisi test cihazları, Dokunmatik Ekranlı (Sematron Touch Screen) kontrol 

ünitesi ile kontrol edilir. 

 Bu ünite, (Sematron Touch Controller) 4 analog, 3 dijital ve 1 adet potansiyometrik olarak  

toplam 8 kanallıdır.  

 Dahili 8 kanal, strain tipi yük sensörü iie artımsal ve SSI-TTL tipi deplasman sensörlerini 

otomatik olarak tanımlamaktadır.  

 Sensör bağlantıları için kullanılan soketler (plug) elektronik kontrol ünitesiyle uyumlu 

olmaktadır. Sensörler üzerinde yapılan 

kalibrasyon ile düzeltmeleri otomatik 

olarak saklamaktadır.  

 RS232 ara yüzü ile harici 4 aygıta kadar 

bağlanabilme özelliğine sahiptir.  

 PC ile haberleşme Lan ve USB portu 

üzerinden sağlanmaktadır.  

 Kullanıcı, her bir bağlı sensörü kalibre 

edebilir ve PID değerlerini girebilir. 

 Kontrol ünitesi, Otomatik kalibrasyona 

müsaade eder ve kullanıcı tanımlı 12 noktaya kadar adaptasyon sunar.  

 Kontrol sistemi ileri teknoloji yapısı sayesinde aşırı yük koruma, deney başlangıcında 

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

 Sematron kontrol sistemi, günümüzün son teknolojisi olan AD çeviriciler sayesinde en az 

20-bit çözünürlüğe sahiptir. 
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Dokunmatik Kumanda Konsolu: (Sematron Touch Screen Serisi) 

Kullanıcı için kolay kullanımın 

sağlanması amacıyla test cihazları ile 

birlikte Sematron Kumanda Konsolu 

verilmektedir. Dokunmatik Kumanda 

konsolu; yük ve deformasyon 

değerlerini test esnasında 

gösterebilecek, test hızı ayarı, 

elektromekanik aktüatör kumanda 

edebilecek ve yukarı-aşağı yönde hızlı 

hareket ettirme, pistonun pozisyonunu 

ayarlayabilme ve açma/kapama, maksimum minimum limit durdurma, deformasyon kapasitesine 

ulaşıldığında otomatik durdurma özelliklerine sahip altyapıdadır. Piston/Çapraz başlık hareket 

kontrolü ve ayrıca sistemin genel fonksiyonları kumanda konsoluyla bilgisayara gerek kalmaksızın 

yapılabilmektedir. Acil durumlarda kullanıcının müdahalesini hızlandırması amacıyla kumanda 

konsolu üzerinde acil durdurma butonu bulunmaktadır. Elektronik kontrol birimleri ile senkronize 

çalışma altyapısı sayesinde, konsol bilgisayar yazılımı üzerinden kontrol edilebilmektedir.  

 

 

Full Otomatik Cloosed Loop Servo Kontrollü Oransal Valf Sistemli Hidrolik Güç Ünitesi 

olmaktadır. 

 Hidrolik güç ünitesi, her biri oransal valfli hidrolik 

güç kontrol kutusuna sahip olmaktadır ve kapalı 

çevrim kontrollü (closed loop control) ile 

çalışmaktadır.  

 Kontrol Ünitesi ile hem yük kontrollü veya hem de 

tepe yüküne kadar deplasman kontrollü deneyler 

yapılabilmektedir.  

 Kontrol Ünitesinin yükleme hız kapasitesi 0,01 

kN/s ile 50 kN/s aralığında yükleme yapma ve 

seçilen hız değerinden  ± % 5 sapma sınırları 

içerisinde kalarak numune kırılıncaya kadar 

yükleme yapabilme özelliğine sahip olmaktadır. 

Deney sonrasında gerçekleşen hız değeri ile 

sapma limit değerleri grafik ve sayısal olarak 

gösterilmektedir.  

 Kontrol Ünitesinin ortalama yükleme hız 

kapasitesi belirtilen aralık için 10 dakika ve 30 saniyelik sürelerde ölçülerek kontrol 

edilebilmektedir. Cihazda yükleme hızı doğruluğu set edilen hız değerinin % 5’i kadar 

olmaktadır.  

Deformasyon Kontrollü Servo Kontrollü Hidrolik Güç Ünitesi: 
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 Kontrol Ünitesinde “Basınç Dayanımı” deneyinde belirlenen (0,6 ± 0,2) MPa/s sabit 

yükleme hızı seçilebilmektedir, kırılma yükünün % 30’unu aşmamak üzere uygulanan 

başlangıç yükünün ardından yük, darbe etkisi oluşturulmadan seçilen hız ± % 5 sapma 

sınırları içerisinde kalmak üzere numune kırılıncaya kadar uygulanabilmektedir.   

 P.I.D kontrol ve veri toplama frekansı 1000 Hz olmaktadır. Otomatik Güç Ünitesi,  yük 

gövdelerine yükleme ve boşaltma (basma ve çekme) veya düşük salınımlı yorulma testleri 

için ihtiyaç duyulan gücün sağlanması için tasarlanmış olmaktadır. Veri okuma ve kontrol 

sistemine ilişkin tüm işlemler, 240x320 LCD dokunmatik ekranlı ön panel ile 

yapılabilmektedir.  

 Dijital gösterge ekranda gerilme değerini göstermektedir, Numune tipi seçilebilmektedir, 

numune boyutları girilebilmektedir.   

 Kalibrasyon kontrolü için cihaz dijital gösterge vasıtasıyla kendi başına maksimum 

kapasitenin %5 ine gidip belli bir süre bekleyip, %10una gitmektedir; bu şekilde %10 luk 

artışlarla maksimum kapasiteye gidip histerisis için geri aynı şekilde dönüş yapmaktadır.  

 Kontrol Ünitesi ile iki farklı gövde kontrol edebilmektedir.  

 Dijital ünite Türkçe menülü olmaktadır, bilgisayar olmadan da deney yapabilmektedir. 

Dijital ünite içerisine numune tipi ve boyutları girilebilmektedir. Gerilme değeri bu sayede 

görüntülenebilmektedir.  

 Kontrol Ünitesi, dijital gösterge kapalı olduğunda bilgisayar ile kontrol edilip, test 

yapılabilmektedir.  

 Gövdeye yağ gönderilmesi ve gönderilen yağın kontrolü Otomatik Güç Ünitesi tarafından 

sağlanmaktadır. Gövde, dokunmatik ekranlı LCD dijital kontrol panelinden veya bilgisayar 

yazılımından deney tipi seçilmek sureti ile kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.  

 Yer değiştirme transdüser tipi TTL olmaktadır.  

 Gelişmiş düzeyde donanım gerektiren deney uygulamalarında veri toplama ve raporlama 

amacı ile güç ünitesi ethernet portu aracılığıyla bilgisayara bağlanabilir olmaktadır. 

Transdusera ait tüm kalibrasyon verileri ve en son deneye ait tüm deney parametreleri 

otomatik olarak kontrol ünitesinde kaydedilmektedir.  

 Kontrol Ünitesinde basınç emniyet valfi ve soğutma ünitesi olmaktadır.  

 Cihazda istenildiğinde deney sırasında durdurularak numune üzerindeki yük sabit olarak 

bekletilebilmektedir.  

 Dijital veri okuma üniteleri için deney yazılımı olmaktadır,  beton presleri ve eğilme test 

makinalarının kontrolü ve kullanılan dijital okuma ünitelerinden veri toplanması ve veri 

raporlanması yapılabilmektedir. Bu yazılım, deney sürecinde veri toplanmasını ve elde 

edilen verilere göre basınç, eğilme ve yarmada çekme testlerinin yönetilmesini 

sağlayabilmektedir.  

 
 Veri yönetimi için, tüm kaydedilmiş verilerin kolay bir şekilde yönlendirilmesi ve 

yönetilmesi sağlanmaktadır. Deney sonuçları çıktısı, tanımlanmış tüm deney bilgilerini 

kapsamaktadır. Test parametreleri ayarlanabilmektedir, firma adı, laboratuvar adı, deney 
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tipi, numune tipi, deney tarihi, vb. yapılan deneye ait gerekli bilgiler kaydedilebilmektedir 

ve rapor ve grafik yazılı çıktıları alınabilmektedir.  

 

 Yazılım kullanılarak yük ve deplasman kontrollü deneyler yapılabilmektedir. Deney 

sırasında yükleme hızı değiştirilip görüntülenen grafik tipi seçilebilmektedir.  

 Hidrolik güç sistemi pompa debisi minimum 2lt/dk., maksimum basınç ise 300 bar 

olmaktadır.  

 

 

BESMAK tarafından geliştirilmiş Universal Malzeme Test Yazılımı ile pek çok test ve 

uygulamam bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilmektedir. Universal ve kullanıcı dostu arayüzü 

sayesinde statik ve dinamik yapıdaki, basma, eğilme, kullanıcı tanımlı tekrarlı döngüsel 

uygulamalar ve uzun süreli kontrollü uygulamalara elverişlidir. Besmak Malzeme Test cihazları ile 

birlikte basma ve eğilme testleri için uygun yazılım sağlanmaktadır. Yazılım gerek bilgisayar 

platformunda gerekse dokunmatik yapıda olan kumanda konsolunda tamamen aynı özelliklere 

sahiptir.  

Kullanıcı dostu çalışma algoritmasına sahip Besmak Universal Test Yazılımı, metot bazlı 

çalışma yapısına sahip olarak; ayar/test parametrelerini metot şeklinde bilgisayar hafızasına 

kullanıcı tanımlı olarak kaydedilebilmektedir. Teste başlamadan önce bu metotlar açılıp test süreci 

hızlı bir şekilde başlatılabilmektedir. 

 

 
 

Besmak Malzeme Test Cihazları ile birlikte sağlanan Besmak Universal Test Yazılımı; 

raporlama, istatistiksel bilgi verme (maksimum kuvvet, minimum kuvvet, standart sapma vs.) , 

Akma noktası (yield point), Enerji ( tokluk ), değerlerini verebilmektedir. Raporda kabul – red 

Besmak Universal Test Yazılımı:  
 



 
 

9 BESMAK® BCO – W3000/ST 3000 kN KAPASİTELİ SERVO HİDROLİK BETON TEST PRESİ| www.besmaklab.com 

 

aralıkları girilebilmekte, ayrıca yazılım re-analiz (daha önce yapılmış olan test bilgilerinin bilgisayar 

ya da Sematron kontrollör belleğinden çağırılıp farklı parametrelere göre yeniden 

değerlendirilmesi) özelliklerine sahip bir altyapıdadır. Yazılım Türkçe ve İngilizce dil seçeneğine 

sahiptir. Aynı rapor üzerinde aynı teste ait 2 adet grafik çizilebilmektedir.(Yük – Boy Değişim ve 

Gerilme – Zaman gibi ) Rapor üzerinde kabul ret alanı girilebilmekte, Rapora fotoğraf veya logo 

eklenebilmektedir. TS EN ISO 6892 ve TS EN 12390-3 başta olmak üzere pek çok standarta uygun 

altyapıya sahip yazılım bu standarta uygun test yapabilmektedir. Yazılım ile ayrıca ön yükleme 

(preload) yapılabilir özelliktedir. 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/hareketli çaprazbaşlık 

hareketi bilgisayar yazılımı sayesinde tek 

tuşla rahatça yapılabilmektedir ve 

piston/hareketli çaprazbaşlık test 

sonlandığında test ayarlarından 

belirleyebileceğimiz bir hız veya otomatik 

geri dönüş özelliği sayesinde ilk konumuna 

dönmektedir. 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. Yazılım ile bilgisayar arasındaki 

haberleşme Lan ve Usb portu aracılığı ile yapılabilmektedir. 

 

 Pek çok uygulama ve özelliği tek bir test yazılımında birleştirmeyi başarmış olan Besmak 

Universal Test Programı sayesinde; 

 Geniş kapsamlı modüler yapıya sahip olarak tek yazılım ile pek çok test uygulaması 

gerçekleştirilebilmektedir.  

 Besmak Universal Test Yazılımı vasıtasıyla test metotları oluşturulabilinmektedir ve 

oluşturulan metotlar kaydedilip daha sonra kullanılabilinmektedir. Böylece farklı test 

yöntemleri için oluşturulan ve saklanan metotlar yazılım açıldıktan sonra çağrılarak tekrar 

tekrar test ayarları yapılmasına gerek olmadan kolaylıkla kullanılmaktadır.  

 Yük, deplasman, deformasyon ve stress kontrollü uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. 

 Besmak Universal Test Yazılımı ile 50 mm x 50 mm, 100 mm x 100 mm, 150 mm x 150 mm, 

200 mm x 200 mm küp,  100 mm x 100 mm, 150-300 mm (çap x yükseklik) silindir numune 

verileri girilebilinmektedir.  

 Elektronik Kontrol birimine bağlanan tüm sensörler (ekstensometreler, yük hücreleri, 

LVDT’ler vb.) yazılım tarafından otomatik tanınmakta, limitleri otomatik olarak algılanmakta 

ve otomatik kalibrasyonları yapılabilmektedir. 
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 Kontrol birimleri ve yazılım, bağlı tüm sensörler üzerinden ölçümleme ve test kontrol 

altyapısına sahip ve izin verir yapıdadır.  

 Otomatik kontrollü, manuel kontrollü, ramp – artımsal kontrollü, kullanıcı tanımlı adımsal 

ve düşük döngülü tekrarlı yüklemeleri gerçekleştirebilecek, dinamik ve statik modüllere 

sahip ve tüm bu kontrollere izin verir yapıdadır. 

 Kullanıcı tanımlı adımsal yükleme modülünde kullanıcı sonsuz sayıda adım ve bekleme 

süreleri girilebilmekte (Kullanıcı tanımlı adım adım deney prosedürü oluşturma alt yapısına 

sahip olarak), girilen adımları döngü özelliği ile tekrar halde uygulayabilmektedir. 

(tekrarlanabilir, yükleme – boşaltma, sabit yükte bekleme )  

 Kullanıcı tanımlı adımsal yükleme 

– Bileşen Modülü sayesinde 

pozisyon ya da strain kontrollü 

yük hedefine ya da yük kontrollü 

pozisyon ya da strain hedeflerine 

gidebilmekte ve bağlı tüm 

sensörler üzerinden alınan 

verilere göre sabit kontrollü 

bekleme gerçekleştirebilmektedir. 

 Kullanıcı tanımlı ölçüm sensörleri 

üzerinden test parametreleri 

tanımlamaya uygundur. 

 Kullanıcı tanımlı formül tanımlama altyapısına sahip ve tanımlanan formül parametreleri 

üzerinden test kontrol, gerçek zamanlı ölçümler ve grafik eksenleri oluşturulabilmektedir. 

 Uygulanan testlerde, gerek seri özelliği sayesinde bir grafik ekranında pek çok test, gerekse 

münferit testler oluşturmaya elverişlidir.  

 Cihaz yazılımında grafik -ekranı, toplu sonuç -ekranı, -gerçek zamanlı veri ekranı ve cihazın 

fonksiyonlarını kontrol eden fonksiyonel ekran gibi özel donanımlar bulunmaktadır.  

 Veriler grafik ekranına aktarılabilmekte ve grafik eksenleri kullanıcı tarafından istenilen 

şekilde değiştirilebilmektedir.  

 Dokunmatik ekranlı Sematron Kontrolör ve yazılım gerçek zamanlı yük/zaman veya 

gerilim/zaman grafiğini ve değerlerini gösterebilmektedir. 

 Cihazın deneyin tüm kontrolleri; deney başlatma durdurma, deney hızı belirleyebilme, vb. 

dijital kontrol ünitesi ve bilgisayar yazılımı üzerinden yapılabilinmektedir. Cihaz ile birlikte 

verilecek olan yazılımda test kontrol bilgileri, numune ile ilgili bilgiler, test ile ilgili bilgiler, 

şirket ve laboratuvar bilgileri girilebilinmektedir.  

 Cihaz ve yazılımı, eş zamanlı olarak 2 adet grafiği ekrana aktarabilme özelliğine sahiptir. 

Grafik ekranlarında verileri incelemek için zoom özelliğine sahiptir.  

 Besmak Universal Test Yazılımı üzerinden kırılma yükü, basınç dayanımı ve istenildiğinde 

test boyunca meydana gelen deplasman, yüzde boy değişimi gibi veriler test sonucu olarak 

alınmaktadır.  
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 Yazılım test sonuçlarını; Excel formatında ham veriler şeklinde, bu değerleri içeren test 

raporu pdf formatında kaydedilebilmekte ve aktarabilmektedir. Böylece sonuçlar gerek 

kullanıcı tanımlı tanımlanan rapor formatında gerekse ham veriler şeklinde “excel-csv” 

formatında ve PDF şeklinde alınabilmektedir. Bu dosyalar her bir numune için ya da 

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

veriler birçok programa aktarılabilerek farklı programlarda ileri düzey analizler 

gerçekleştirebilmeye imkan tanımaktadır.  

 Test sonuçları grafikli ve grafiksiz 

olarak raporlanabilir ve 

kaydedilebilinmektedir. Test 

sonunda istenilen test 

parametrelerine ait veriler PDF ve 

Excel formatına 

aktarılabilmektedir. Cihazın 

yazılımı deney bitiminde deney 

sonuçlarına müdahaleye izin 

vermemektedir.  

 Raporda kullanıcı isteğine bağlı 

olarak kurum logosu ve gerekli 

detaylar eklenebilmektedir.  

 Cihaz ve yazılımı, çalışma güvenliği açısından aşırı yük koruma sistemine sahiptir. 

 Cihaz ve yazılımı, deney başlangıcında otomatik olarak sıfırlama yapabilmektedir. 

 Cihaz ve yazılımı, otomatik yenildi algılama sistemine sahiptir.  

 Cihazın, test sonunda istenildiği takdirde otomatik olarak geri dönme özelliğine sahiptir. 

 Testten sonra, test verileri ve test eğrisi daha sonra almak üzere otomatik olarak 

kaydedilebilmektedir, test verilerinde aynı anda en az iki grafik ile test sonucu 

yorumlanabilmektedir.  

 Cihaz test numunesi yüksekliği girildiğinde otomatik olarak o pozisyona gelebilecek 

otomatik konumlama özelliğine sahip, 

 Test programı test anında testin türüne göre yük x sehim ve yük x zaman grafiğini eşzamanlı 

olarak çizebilmektedir, anlık kuvvet ve boy değişim değerlerini göstermektedir.  

 Test sonrasında her bir numuneye ait grafik üzerinde yakınlaştırma yapılarak kuvvet ve boy 

değişim değerleri incelenebilmektedir. Test sonuçları, grafikleri ve istatistiki değerleri pdf 

formatında kaydedilebilmektedir.  

 Yapılan testlerin sonuçları bilgisayar ortamında saklanarak daha sonra bu sonuçlar üzerine 

testlere devam etme imkanı bulunmaktadır.  

 
 

  Diğer Gövde ve Donanımlar:  
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Beton Numuneleri İçin Kompresör 

 Yağ çeşidi 20/50 olmaktadır.  

 Hava girişi 192 lt/dk olmaktadır 

 Basınç 8 bar olmaktadır.  

 Hava tank kapasitesi 46 litre olmaktadır.  

 Hava kompresör hortumu (15metre) ve 

tabancasıyla birlikte verilmektedir. 

 Tekerlekli (portatif) taşınabilir olmaktadır.  

 Deformasyon Kontrollü Test Sisteminin 

tamamı uluslar arası izlenebilirliği olan 

kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilmektedir.  

 Deformasyon Kontrollü Test Sisteminde yer alan cihazlar fabrikasyon ve işçilik hatalarına 

karşı 2 yıl ücretsiz garantiye sahip olmaktadır, ayrıca garanti süresinden sonra 10 yıl süre ile 

ücreti mukabilinde servis, yedek parça ve aksesuar temini garantisi altında olmaktadır.  

BESMAK MARKA BCO-FO300/FR MODEL 

300 KN KAPASİTELİ EĞİLME DENEY GÖVDESİ  
C-Tipi Eğilme Test Presi Gövdesi 300 kN olmaktadır. 

 

 Eğilme test presi TS EN 12390-5, EN 1338, 1339, 

1340, 12390-5, 12390-6, ASTM C78, C293, C496, 

C1018, UNI 10834 ve; BS 1881; standardına  

uygun olmaktadır.  

 Cihazın kapasitesi 300 kN (30 Ton) olmaktadır.  

 Cihazda deney hızı 0,1 kN/sn ile 3 kN/sn  

arasında ayarlanabilir olmaktadır.  

 Cihazda yükleme hızı doğruluğu set edilen hız 

değerinin % ±5’i kadar olmaktadır.  

 Cihazda yük ölçümleri için %0.1 hassasiyetinde 

yük hücresi kullanılmaktadır.  

 Cihazda yük ölçüm doğruluğu 3 kN ile 300 kN ( 

300kg ile 30 ton) arasında sınıf 1 olmaktadır.  

 Cihazın basınç gövdesi numunenin ön taraftan yüklenmesine olanak sağlayan C tipi 

olmaktadır.   

 Cihazın basınç gövdesinde dikey test mesafesi deney aparatları takılı değilken en az 400 

mm, yatay test mesafesi 600 mm olmaktadır. 

 Cihazın basınç gövdesine bordur, kiriş ve beton bloklar için eğilme aparatları, basınç 

deneyleri basınç plakaları monte edilebilir olmaktadır.  
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 Cihazında deneyin tüm kontrolleri, deney başlatma, durdurma v.b, dijital kontrol ünitesi ve 

bilgisayar yazılımı üzerinden yapılabilmektedir.  

 Deney sonunda test sonuçları dijital ünitenin belleğine kaydedilebilmektedir.  

 Cihaz dijital ünite veya test programından set edilen hız değerinde otomatik olarak kırımı 

yapmaktadır ve deney başlangıç durumuna dönmektedir. 

 Cihazda ve dijital ünite üzerinde istenildiğinde eğilme veya benzeri ikici bir gövdenin monte 

edilmesine olanak sağlayacak mekanik ve elektronik alt yapı hazır olmaktadır.  

 Cihazda parke, bordür, beton kiriş deneylerinin yapılacağı numune tipi ve boyutlarının  

seçme menüleri ve  deney sonuçlarını hesaplama  ve programları olmaktadır.  

 Basınç emniyet valfi ve piston hareket limitleyicisi bulunmaktadır.  

 Piston hareket mesafesi en az 100 mm olmaktadır.  

 

C-Tipi Eğilme Test Presi Gövdesi ( 300 kN ) İle Birlikte verilmekte olan Aparatlar 

 
 Eğilme Deneyi Aparat Seti, Beton Kirişler için. 

 Eğilme Deneyi Aparat Seti, Beton Bordürler için. 

 Eğilme Deneyi Aparat Seti, Karolar için, bu üç aparatın teknik özellikleri detaylı olarak 

aşağıda verilmektedir.  

 Cihazla birlikte 

100x100x400-500 mm ve 

150x150x600-750 mm 

beton kiriş numunelerinde 

TS EN 12390-5, ASTM C78, 

ASTM C293, BS 

1881:1183-4 

standartlarına uygun 3 ve 

4 nokta eğilme dayanımı 

deneyi yapmaya uygun 

aparat verilmektedir.  

 3 ve 4 nokta eğilme dayanımı aparatının 38 mm 

çap ve 160 mm uzunlukta 2 adet üst ve 2 adet alt 

mesnetleri olmaktadır.  

 3 ve 4 nokta eğilme dayanımı aparatında  alt 

mesnetler arası mesafe 100 mm ile 800 mm 

arasında ayarlanabilir olmaktadır. Üst mesnetler 

arası 100 mm veya 150 mm ye monte 

edilebilmektedir ve 3 nokta eğilme deneyi için üst 

mesnetlerden birisi çıkarılıp diğeri mesnet merkeze 

monte edilebilmektedir.  

 Cihazla birlikte beton bordürlerde TS EN 1340 

standardına uygun olarak eğilme dayanımı deneyi 
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yapılmasına uygun bordür eğilme test aparatı verilmektedir.  

 Bordür eğilme test aparatının  38 mm çap ve 600 mm uzunlukta 2 adet alt mesneti  ve 40 

mm çapında oynar başlıklı üst basma pistonu olmaktadır . Alt mesnetler arası mesafe 100 

mm ile 800 mm arasında ayarlanabilmektedir.  

 Karo eğilme test aparatının 38 mm çapında ve 620 mm uzunluğunda 2 adet alt ve 1 adet 

üst mesnetten oluşan seti verilmektedir.  
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BESMAK BMT-600SD MODEL  

600KN SERVO KONTROLLÜ HİDROLİK 

ÜNİVERSAL ÇEKME CİHAZI 
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Kapasite: 600 kN 

Elektronik Kontrol Ünitesi: Sematron U-Touch Pro Dijital Okume ve Kontrol Ünitesi 

Kontrol: 
1) Elektronik Kontrol Ünitesi 

2) Besmak Universal Test Yazılımı 

Yük Ölçüm Hassasiyet Aralığı: % 2 ile % 100 arasında Sınıf 1 ve daha iyi 

Piston Hareket Mesafesi: En az 150 mm 

Dikey Test Mesafesi: 80 mm ile 360 mm arasında 

Kolonlar Arası Mesafe: 600 mm  

Cihaz Yüksekliği (maksimum strok ile): En fazla 2900 mm 

 
 

 Cihaz EN ISO 15630-1, EN ISO 6892-1 standartlarına uygundur.  

 Cihaz, 60 ton kapasitelidir. 

 Üniversal hidrolik çekme cihazı; metal malzemelerin, özellikle yapılarda kullanılan demir 

donatıların kopma yükü, kopma uzaması, maksimum yük, maksimum uzama vb. değerlerin 

belirlenmesinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.  

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

eğilme deneyleri de yapılabilmektedir. 

 Yük ölçümlerinde load cell kullanılmaktadır.  

 Cihazda uzama ölçümü piston üzerine bağlanan bir lineer boy ölçüm sensörü ile 10 mikron 

hassasiyetinde 200 mm ye kadar yapılabilmektedir.  

 Cihazda minimum dikey test mesafesi 80 mm, maksimum dikey test mesafesi 360 mm 

olmaktadır.  

 Cihazda kolonlar arası mesafe 600 mm olmaktadır.  

 Piston hareket mesafesi 150 mm olmaktadır.  

Teknik Özellikler: 
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 Pistonun maksimum basıncı 200 bar olmaktadır.  

 Cihaz yüksekliği maksimum 2700 mm (maksimum strok ile 2900 mm) olmaktadır.  

 Hidrolik çeneler 0 - 32 mm çapında yuvarlak numuneleri çekmeye uygun çene takımları ile 

birlikte verilmektedir. 

 Düz numuneleri çekmek için uygun çene ağızları verilmektedir.  

  

 

 Hidrolik Çene takımı bağımsız bir hidrolik güç ünitesine sahip olmakta ve çalışma basıncı 350 

bar olmaktadır. 

 

 

 BESMAK BMT-600SD Model 600kN Kapasiteli 

Hidrolik Üniversal Çekme Cihazı, Besmak 

Marka Sematron kontrolör ile kontrol 

edilmektedir. Bu sistem hidrolik ve 

elektromekanik sistemleri “dijital kapalı çevrim 

(closed-loop control) metodu” ile kontrol eden 

dünyanın en hassas elektronik kontrol 

sistemlerinden birisidir.  

 Sematron kontrolör ve BESMAK Universal Test Yazılımı yük hücresi, videoekstensometre ile 

otomatik ekstensometre vb. gibi algılayıcılara bağlanabilir, tanıyabilir ve kalibrasyonunu 

sağlayabilir özelliktedir.  

Elektornik Kontrol Sistemi: Sematron U-Touch Pro Dijital Okuma ve Kontrol Ünitesi 
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 Kontrolör aşırı yük koruma sistemine, deney 

başlangıcında yük sıfırlama özelliğine ve 

otomatik kopma algılama özelliğine sahiptir.  

 Uzaktan kumanda konsolu üzerinden çeneleri 

açıp kapatma kontrolü otomatik olarak 

sağlanabilmektedir.  

 

 

BESMAK Universal 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. Yazılım firma/kuruma 

göre kişiselleştirilebilmekte, istenilen sonuçlar çıktı ekranına yansıtılabilmektedir. Bilgisayar 

programı Windows işletim sistemleri ile uyumlu biçimde çalışabilir. 

 

Hareketli crosshead veya 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. 

 Cihazda deney kontrolü ve veri toplama işlemleri 800x480 çözünürlüğe sahip, 65535 renkli 

TFT-LCD dokunmatik ekranlı dijital ünite ve bilgisayar yazılımı üzerinden yapılmaktadır.  

 

 

Besmak Universal Test Yazılımı ve Kullanım Konsolu:  
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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 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 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.  

 Üniversal test cihazı full otomatik 

dijital ve/veya bilgisayar kontrollü 

olmakta ve set edilen hız değerinde 

otomatik olarak deneyi 

yapabilmektedir. 

 Kontrol ünitesi bütün transdüserleri 

(yük hücreleri, ekstensometreler, 

vs.) otomatik olarak tanıma ve 

kalibre etme özelliklerine sahiptir.  
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 Cihaz deney başlangıcında otomatik olarak sıfırlama yapabilmektedir.  

 
 
 
 Cihaz, aşırı yük koruma sistemine sahiptir.  

 
 
 
 

Sensörlerin başlangıç sıfırlama fonksiyonu 

Aşırı yük koruma parametresi 
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 Test yazılımı sayesinde örnekleme sayısı ayarlanabilir olup, test boyunca tüm verilerin 

alınmasına gerek kalmaksızın kullanıcı tanımlı olarak belirlenen periyodlar ile belirlenen 

sıklıkta örneklemeler alınabilmektedir. 

 Cihaz, otomatik kırıldı algılama sistemine sahiptir.  

 
 
 

 Yük hücresi, basınç sensörü, gerinim pulu tabanlı sensör, potansiyometrik sensör ve voltaj ve 

akım vericileri için programlanabilir dijital kazanç ayarı özelliği bulunmaktadır.  

 TFT-LCD dokunmatik ekranlı dijital 

ünite, 32-bit ARM RISC ile işlemci 

kartına sahip olup, farklı yük 

hücreleri veya basınç sensörleri için 

4 adet analog kanala sahiptir. Her 

kanal için 256000 nokta çözünürlüğe 

sahip olup saniyede 10 veri 

toplayabilmektedir.  

 TFT-LCD dokunmatik ekranlı dijital ünite; Ethernet bağlantılı PC ara yüzü, çoklu dil desteği, 3 farklı 

birim seçim desteğine (kN, Ton ve Lb) sahiptir.  

 Cihazın, test sonunda istenildiği takdirde otomatik olarak geri dönme özelliği vardır 

Kullanıcı tanımlı olarak belirlenen yük kaybında test sonlandırılır. 
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 Cihazın elektronik kontrol ünitesi video ekstensometre ve otomatik ekstensometre 

bağlanabilme özelliğine sahiptir.  

 10.000 test sonucuna kadar sabit depolama kapasitesine ve test sonucu görselleştirme ve 

bellek yönetim ara yüzüne sahiptir. Ayrıca 32 GB a kadar USB Flash hafıza ve SD hafıza 

artırabilme özelliği bulunmaktadır.  

 İnternet bağlantısı, USB girişi ve bluetooth ile bağlantı özellikleri bulunmakta ve android 

uygulamaları olan cihazlarla uyumlu çalışabilmektedir.  

 Kontrol elektronikleri, yük hücresi ve ekstensometre gibi algılayıcıları otomatik olarak 

tanıyabilmekte ve kalibrasyonlarını sağlayabilmektedir.  

 Dijital ünite 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. 

Test sonunda otomatik geri dönme özelliği 
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 Dijital gösterge akma noktasındaki yükü ve gerilmeyi hesaplayıp, test sonuçları bölümünde 

hafızasına yazabilmektedir.  

 Basma bölümünde kapasiteye kadar test edilebilecek şekilde küp, silindir, kiriş veya yarma 

numune tipleri seçilebilmektedir. 
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 Gerilme hesabı dijital göstergede anma çapı üzerinden veya kütle ve boy değerleri üzerinden 

yapılabilmektedir.  

 Çekme deneyinde dijital göstergede grafik olarak gerilmeye karşılık % uzama 

görüntülenebilmektedir.  

 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.  
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 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. 

  

 

 Kablolu yapısı sayesinde geniş bir 

kullanım alanı sunan El Kumandası 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.  

 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.  

Diğer Hizmetler :  

 Aletin, 2 yıl boyunca ücretsiz bakım, tamir ve kalibrasyon garantisi olmaktadır.  

 10 yıl boyunca aletin yedek parçalarının sağlanması için garanti verilmektedir 

Uzaktan Kumanda Konsolu: 
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 Aletle birlikte, İngilizce veya Türkçe olmak üzere kullanma ve bakım kılavuzu ve ilgili 

dokümanlar verilmektedir.  
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BESMAK MARKA BRC-709/2 MODEL 

BÖHME AŞINDIRMA (YATAY) CİHAZI 

 

Böhme Aşındırma (Yatay) Cihazı, Dönme Hızı 30 Dev/Dk (+/- 1 Dev/Dk) 
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 Cihaz EN 1338, 1339, 1340 standartlarına uygun olmaktadır. 

 

 Böhme Aşındırma Cihazı, iç veya dış zemin kaplamasında kullanılan doğal taş ve beton ürünlerin 

aşınmaya karşı direncini test etmek üzere dizayn edilmiş olmaktadır.  

 

 Cihaz; 30 ± 1 dev/dk   hızla dönen 750 mm çaplı yatay aşındırma diski , 30 kg ağırlığında numune 

yük ağırlığı ve numune tutucu aparattan oluşmuş olmaktadır.  

 

 Cihaz istenilen devir sayısı sonunda (22 devir) otomatik olarak durma özelliğine sahip dijital bir 

sayaca sahip olmaktadır.  

 

 Cihaz ile birlikte 50 kg aşındırma tozu verilmektedir.  

 

 Boyutları 1200x800x750 mm olmaktadır.  

 

 Güç 750 W olmaktadır. 

 

 Ağırlığı 290kg ile 310 kg arasında olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-208/1 MODEL 

CBR TEST CİHAZI 

Otomatik Dijital CBR Test Cihazı ( Yük Halkalı, 50 kN kapasiteli, çift 

kolonlu gövde, 220-240V, 50-60Hz, 1faz ) 
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 Cihaz EN 13286-47, BS 1377:4, ASTM D1883, AASHTO T193, NF P94-078, UNI CNR 10009 

standartlarına uygun olarak üretilmektedir.  

 Tam Otomatik CBR Test Cihazı, yol temeli ve toprak alt temel uygulamalarında, CBR değerlerinin ve 

kohezyonlu malzemelere ait dayanım değerlerinin bulunması için tasarlanmaktadır. 

 Tam Otomatik CBR Test Cihazı, Rijit çift kolon gövdeli ve yüksekliği ayarlanabilir üst kirişli, 

elektomekanik piston hareketlidir. 

 Cihazın kapasitesi 50 kN olmaktadır.  

 Tam Otomatik CBR Test Cihazının penetrasyon pistonu, numuneye sabit bir oranda yük uygulamalı 

ve uygulanan yükün oluşturduğu piston penetrasyonunun düzenli aralıklarla ölçülmesi amacına 

uygundur. 

 Tam Otomatik CBR Test Cihazının ön panel üzerinde bulunan aşağı/yukarı düğmeleri kullanılarak, 

pistonun numuneye temas mesafesi hızlı bir şekilde ayarlanabilir özellikte tasarlanmaktadır. 

 Cihazda deney hızı  0,5 mm/dk.   ile 5 mm/dk. arasında ayarlanabilir olmaktadır.  

 Cihazda yük ölçümü silindirik tip yük hücresi ile  yapılmaktadır.  

 Cihazda çökme ölçümleri 25 mm kapasiteli,  0.001 mm doğruluklu boy ölçüm sensörü ile 

yapılmaktadır.  

 Kontrol ve Veri Toplama Ünitesi 240x120 Piksel 2 Renk (mavi-beyaz) Grafik LCD Ekran lı, 2 analog 

veri girişi kanallı, Yük hücresi, LVDT, Potansiyometrik algılayıcı, voltaj ve akım trasmiterlerine uygun 

programlanabilir kazanç ayarlı, her kanalda 1/20000 çözünürlüklü,  Her kanalda saniyede 10 veri 

toplama hızlı,  0-10 V 12 bit çözünürlüğünde analog çıkışlı , 4 dijital çıkışlı  (röleler için), kolay 

kullanımlı ve dayanıklı membran tuş takımlı , RS 232 veya Ethernet ile bilgisayara bağlanabilir 

olmaktadır.  

 Cihazın Otomatik Kontrol Ünitesi kolay kullanımlı menü seçeneklerine sahiptir. Tüm menü seçenek 

listeleri eş zamanlı olarak görüntülenebilmektedir ve Operatör istediği seçeneğe hızlıca 

erişebilmektedir. 

 Sistemde Seçeneklerin etkinleştirilmesi için dokunmatik ekran ve fonksiyon tuşları ile Numune 

boyutları, deney parametreleri, kalibrasyon verileri vb. bilgiler için, ilgili ekrana ulaşılır ve sanal 

klavye kullanılarak sayısal yada alfa numerik değer ve bilgiler girilebilmektedir. 

 Sistemde, kullanılan Otomatik Kontrol ve Veri Toplama Ünitesi 10 000 adete kadar deney sonucunu 

hafızasında kayıtlı olarak tutabilmektedir. Konrol Ünitesinin Hafıza kapasitesi 32 GB dır, ayrıca  

harici USB flash disk ve SD hafıza kartı kullanılarak da arttırılabilmektedir. 

 Sistem, inkjet ve laser printerlara direk olarak USB bağlantısı ile bağlanıp çıktı alınabilir özellikte 

olmaktadır. 
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 Sistemin Okuma ünitesine ihtiyaç duyulması halinde, bağlanacak bir kamera yardımı ile deneylerin 

görüntülerini kaydedebilmektedir ve İnternet bağlantısı sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden 

cihazınıza bağlanıp kontrol edebilir özellikte olmaktadır.  

 Cihaz, herhangi bir android işletim sistemli tablet sayesinde uzaktan kumanda edebilmektedir ve 

deney sonuçları incelenebilmektedir. 

 Cihazında deneyin  tüm  kontrolleri , deney başlatma, durdurma vb. dijital kontrol ünitesi  ve 

bilgisayar yazılımı üzerinden yapılabilmektedir.  

 Tam Otomatik CBR Test Cihazı, kN, ton veya lbf gibi Üç birim sistem seçeneğine ve Gerçek zamanlı 

tarih/saat’ e sahiptir. Sistemde Ayrıca Deney sonuçlarını görüntüleme ve hafıza yönetimi ara yüzü 

vardır. 

 Dijital ünite  gerçek zamanlı yük/ çökme  grafiğini  ve değerlerini gösterebilmektedir.  

 Dijital ünite 2,5 mm ve 5 mm de ki % CBR değerlerini otomatik olarak hesaplayıp 

gösterebilmektedir. 

 Sistem Yük-Deplasman eğrisinin en dik bölümünün ofseti kadar ötelenmiş yük değerlerini de 

kaydedebilmektedir. Yük veya deplasman kontrollü deney yapabilme özelliğine sahip olmaktadır. 

 Deney sonunda  test sonuçları dijital ünitenin belleğine kaydedilebilmektedir. 

 Cihazla birlikte, sürekli olarak yük ve çökme verilerini bilgisayara aktarılabilen ve düzeltilmiş cbr 

değerlerini hesaplayabilen yazılım verilmektedir.  

 Cihaz  bilgisayara  ve yazıcıya  direkt olarak bağlanabilmektedir. Bilgisayar ara bağlantı kablosu ve 

yazılımı cihazla birlikte verilmektedir.  

 Cihaz paneli üzerinde acil durdurma butonu olmaktadır.  

 Cihaz paneli üzerinde yukarı aşağı hareket butonları olmaktadır.   

 Cihazla birlikte penetrasyon pistonu ve çökme  ölçüm sensörü bağlantı aparatları verilmektedir.  

 Cihaz 220 V, 50-60 Hz, 1 faz elektrik ile çalışmaktadır.  

 Cihazın gücü 370 W olmaktadır.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-221/2 MODEL  

OTOMATİK DİREKT KESME/KALINTI DİRENCİ 

TEST CİHAZI 

Otomatik Direkt Kesme/Kalıntı Direnci Test Cihazı  

(Sematron U-Touch Pro, 220-240v, 50-60hz, 1faz) 
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1. Direkt kesme cihazı ASTM D3080, BS 1377:7, ASSHTO T236, CEN-ISO/TS 17892-10 

standartlarına uygun olmaktadır.  

2. Yatay yükleme servo motorlu sistemle, dikey yükleme 1/9, 1/10, 1/11 oranlarında 

ayarlanabilen yükleme koluna konulan ölü ağırlıklar ile yapılmaktadır.  

3. Cihazla birlikte 60x60 mm ve 100x100 mm kare, 60 mm ve 100 mm çapında yuvarlak direk 

kesme kutuları kullanılabilmektedir.  

4. Cihazda kullanılan kesme kutuları ve aksesuarları alüminyumdan imal edilmiş olmaktadır. 

Kesme kutuları numuneyi çevreleyen suyun sızmasını engelleyecek şekilde dizayn edilmiş 

olmaktadır.  

5. Cihazda kullanılan mekanik parçalar paslanmaz çelikten ya da alüminyumdan imal edilmiş 

olmaktadır.  

6. Cihazla kesme kutusu her iki yönde de hareket edebilir olmaktadır.  

7. Kesme kutusunun hareket mesafesi en az 18 mm olmaktadır.  

8. Cihazda her iki yönde de hareketi durdurmak için sınırlayıcı devre kesme anahtarları olmaktadır 

ve bu sınırlara ulaşıldığında cihaz otomatik olarak durmaktadır.  

9. Cihazda deney hızı 0,00001 mm/dk. ile 9.99999 mm/dk. arasında ayarlanabilir olmaktadır. 

Deney hızı LCD grafik ekranlı dijital üniteye girilebilmektedir ve bu hız otomatik olarak cihaz 

tarafından uygulanmaktadır.  

10. Cihazda yük ölçümü yük hücresi ile yatay hareket 25 mm kapasiteli,  0.001 mm doğruluklu, 

dikey çökme 10 mm kapasiteli,  0.001 mm doğruluklu deplasman ölçüm sensörü ile 

yapılmaktadır.  

11. TFT grafik ekranlı dijital ünite en az dört kanallı analog sensör girişine sahip olmaktadır, yük ve 

deformasyon sensörlerinden alınan veriler cihazın ön panelinde bulunan grafik ekrandan 

okunabilmektedir ve bilgisayara aktarılabilmektedir.  

12. Cihazda deney kontrolü ve veri toplama işlemleri 800x480 çözünürlüğe sahip, 65535 renkli TFT-

LCD dokunmatik ekranlı dijital ünite ve bilgisayar yazılımı üzerinden yapılmaktadır.  

13. TFT-LCD dokunmatik ekranlı dijital ünite, 32-bit ARM RISC ile işlemci kartına sahip olmaktadır, 

farklı yük hücreleri veya basınç sensörleri için 4 adet analog kanala sahip olmaktadır ve her 

kanal için 256000 nokta çözünürlüğe sahip olup saniyede 10 veri toplayabilmektedir.  

Genel Özellikler: 
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14. TFT-LCD dokunmatik ekranlı dijital ünite; Ethernet bağlantılı PC ara yüzü, çoklu dil desteği, 3 

farklı birim seçim desteğine (kN, Ton ve Lb) sahip olmaktadır  

15. Yük hücresi, basınç sensörü, gerinim pulu tabanlı sensör, potansiyometrik sensör ve voltaj ve 

akım vericileri için programlanabilir dijital kazanç ayarı özelliği bulunmaktadır.  

16. 10.000 test sonucuna kadar sabit depolama kapasitesine ve test sonucu görselleştirme ve 

bellek yönetim ara yüzüne sahip olmaktadır. Ayrıca 32 GB a kadar USB Flash hafıza ve SD hafıza 

artırabilme özelliği bulunmaktadır.  

17.  İnternet bağlantısı, USB girişi ve Bluetooth ile bağlantı özellikleri bulunmaktadır ve android 

uygulamaları olan cihazlarla uyumlu çalışabilmektedir.  

18. Cihazı full otomatik olarak dijital üniteden ve bilgisayardan kumanda edilebilmektedir. Cihaz 

yüksek çözünürlüklü servo motor kullanılmaktadır.  

19. PC'ye bağlanabilir özellikte olmaktadır ve cihazla birlikte Direkt kesme deneyine ait bir yazılım 

verilmektedir.  

20. Cihaz yazılım ile kullanıldığında yazılım yardımı test otomatik olarak durdurabilmektedir ve 

buna bağlı olarak kayma gerilmesi ä (kg/cm3) – Düşey gerilme (kg/cm3) eğrisini otomatik 

olarak çizebilmektedir.  

21. Kohezyon (C) ve içsel sürtünmeyi (Ö) otomatik olarak hesaplayabilmektedir. 

22. Cihaz yazılımında test sonunda kullanıcı tanımlı test sonlandırma modüllerine bağlı olarak 

deneyi otomatik olarak bitirebilme veya devam ettirebilme özelliği olmaktadır.  

23. Cihazla birlikte Ø:60 mm çaplı kesme kutusu, Ø:60 mm kesme halkası, arka yüzü oluklu düşey 

yükleme başlığı, oluklu taban plakası, alüminyum numune yerleştirme aparatı, 2 adet poroz 

taş, 2 adet düz ve delikli ızgara plaka, 5 kN kapasiteli yük hücresi (Load cell), yatay deformasyon 

için 25 mm x 0,001 mm doğruluklu deplasman ölçüm sensörü, düşey deformasyon için 10 mm 

x 0,001 mm doğruluklu deplasman ölçüm sensörü, 50 kg ağırlık seti (4 x 10 kg, 1 x 5 kg, 2 x 2 kg, 

1 x 1 kg) verilmektedir.  

24. Ø:60 mm kesme kutusu için numune kesici ve itici verilmektedir.  

25. Cihaz 220-240 V, 50-60 Hz, 1 faz elektrik ile çalışmaktadır. Aletle birlikte, İngilizce veya Türkçe 

olmak üzere kullanma ve bakım kılavuzu, elektronik devre şemaları ve ilgili dokümanlar 

verilmektedir.  

 Sematron Dijital Okuma Ünitesi(Sematron U-Touch Pro): 
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 BESMAK MARKA BSO-221/2 MODEL 

OTOMATİK DİREKT KESME/KALINTI DİRENCİ TEST 

CİHAZI, Sematron kontrolör ile kontrol 

edilmektedir. Bu sistem 1993 yılından bu yana 

hidrolik ve elektromekanik sistemleri “dijital kapalı 

çevrim (closed-loop control) metodu” ile kontrol 

eden dünyanın en hassas elektronik kontrol 

sistemlerinden birisidir.  

Sematron Kontrolör, yüksek teknolojiye sahip test makinalarında geniş bir kullanım alanına 

sahiptir. Özellikle veri toplama ve kapalı çevrim (geri besleme) kontrolü için tasarlanmış güçlü ve 

etkin bir sistemdir. Sematron elektronik kontrolör, statik ve dinamik test makineleri için dizayn 

edilmiştir. 

 Günümüzde, statik ve dinamik test makinalarında yaygın olarak kullanılan en güvenilir cihazdır. 

Eyleyiciyi (actuator), servo motor, step motor, servo valf vb. gibi kontrol edilebilir aygıtları kontrol 

eden çıkış kanalına ek olarak, temel bir test makinasında bulunan tüm ölçüm kanalları cihazın 

üstünde mevcuttur. Yüksek veri transfer hızı ile haberleşme altyapısına sahip kontrol elektroniği; 

1000Hz (1kHz) veri toplama ve işleme hızına sahiptir.  

Bağlı tüm sensörler üzerinden Kapalı Devre Çevrim Kontrol Sistemi(PID kontrol) ile test ve 

uygulamalar yapmaktadır. Elektronik kontrol birimi 4 analog, 3 dijital ve 1 adet potansiyometrik 

olarak  toplam 8 kanallıdır. 

Elektronik kontrol birimine bağlanan 

sensörlerin her birini ayrı ayrı 1000Hz (1kHz) veri 

hızında kontrol edebilmektedir. Yeni Nesil 

Elektronik I/O Bus Terminal alt yapısı sayesinde 

elektronik kontrol birimine bağlanan tüm sensörler 

(ekstensometre, yük hücresi, LVDT’ler vb.) sistem 

tarafından otomatik tanınmakta, limitleri otomatik 

olarak algılanmakta ve otomatik kalibrasyonları 

yapılabilmektedir. Bu özelliğin yanında sistem 

üçüncü parti sensörlerin manuel kalibrasyonuna 

da izin vermektedir. Elektronik kontrol ünitesinin 

sensör ölçüm çözünürlüğü 24 Bit’dir. 

Bunun yanı sıra elektronik kontrol ünitesinin talep üzerine eklenecek opsiyonel kanalları, 

“video ekstensometre, lazer ekstensometre, LVDT, strain gauge, yük hücresi ve pozisyon sensörü” 

çalıştırabilme özelliğine sahiptir.  

Elektronik kontrol birimin kararlı ve bağlı tüm sensör verilerinin sensör bazlı saklanabilmesi 

amacıyla test sistemine adaptasyonu özel elektronik kart içeren sensör soketleri(eeprom) ile 
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yapılmaktadır.  Sensörler (yük, deplasman ölçer vb.) Eeprom ile kontrol birimine bağlanmakta, tüm 

kalibrasyon verilerini ve lineerizasyon katsayılarını hafızasında tutabilmektedir, kontrol birimi 

değişse dahi veri kaybı yaşanmamaktadır. Sensör soketlerinin üzerinde ayar ve kalibrasyon 

verilerini değiştirebilmek ya da yazdırmak için fiziksel elektronik emniyet butonu bulunmaktadır. 

Elektronik kontrol biriminin bilgisayar ya da yazılım ile haberleşmesi, kullanıcı isteğine bağlı olarak 

Lan(Ethernet) ve Usb portu aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca kontrol birimi harici olarak 

iklimlendirme ve/veya ısıtma kabini bağlanabilme özelliğine sahiptir.  

Sematron kontrolör, yük hücresi, video ekstensometre, otomatik ekstensometre, strain tipi 

yük hücresi,  LVDT, iklimlendirme kabini, sıcaklık kabini, artımsal (incremental) ve SSI tip 

deplasman sensörü gibi algılayıcılara bağlanabilir, tanıyabilir ve kalibrasyonunu sağlayabilir 

özelliktedir.  

 BESMAK BSO-221 serisi test cihazları, Dokunmatik Ekranlı (Sematron U-Touch Pro Screen) 

kontrol ünitesi ile kontrol edilir. 

 Bu ünite, (Sematron U-Touch Pro Controller) 4 analog, 3 dijital ve 1 adet potansiyometrik 

olarak  toplam 8 kanallıdır.  

 Dahili 8 kanal, strain tipi yük sensörü iie artımsal ve SSI-TTL tipi deplasman sensörlerini 

otomatik olarak tanımlamaktadır.  

 Sensör bağlantıları için kullanılan soketler (plug) elektronik kontrol ünitesiyle uyumlu 

olmaktadır. Sensörler üzerinde yapılan 

kalibrasyon ile düzeltmeleri otomatik olarak 

saklamaktadır.  

 RS232 ara yüzü ile harici 4 aygıta kadar 

bağlanabilme özelliğine sahiptir.  

 PC ile haberleşme USB portu üzerinden 

sağlanmaktadır.  

 Kullanıcı, her bir bağlı sensörü kalibre 

edebilir ve PID değerlerini girebilir. 

 Kontrol ünitesi, Otomatik kalibrasyona müsaade eder ve kullanıcı tanımlı 12 noktaya kadar 

adaptasyon sunar.  

 Kontrol sistemi ileri teknoloji yapısı sayesinde aşırı yük koruma, deney başlangıcında 

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

 Sematron kontrol sistemi, günümüzün son teknolojisi olan AD çeviriciler sayesinde en az 

20-bit çözünürlüğe sahiptir. 

 

Dokunmatik Kumanda Konsolu: 

(Sematron U-Touch Pro) 

Kullanıcı için kolay kullanımın 

sağlanması amacıyla test cihazları ile 

birlikte Sematron Kumanda Konsolu 
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verilmektedir. Dokunmatik Kumanda konsolu; yük ve deformasyon değerlerini test esnasında 

gösterebilecek, test hızı ayarı, elektromekanik aktüatör kumanda edebilecek ve yukarı-aşağı yönde 

hızlı hareket ettirme, pistonun pozisyonunu ayarlayabilme ve açma/kapama, maksimum minimum 

limit durdurma, deformasyon kapasitesine ulaşıldığında otomatik durdurma özelliklerine sahip 

altyapıdadır. Piston/Çapraz başlık hareket kontrolü ve ayrıca sistemin genel fonksiyonları kumanda 

konsoluyla bilgisayara gerek kalmaksızın yapılabilmektedir. Acil durumlarda kullanıcının 

müdahalesini hızlandırması amacıyla kumanda konsolu üzerinde acil durdurma butonu 

bulunmaktadır. Elektronik kontrol birimleri ile senkronize çalışma altyapısı sayesinde, konsol 

bilgisayar yazılımı üzerinden kontrol edilebilmektedir. Ürün menşeisi Türkiyedir. 

Diğer Hizmetler :  

 Aletin kurulması ve çalıştırılması için idarenizin laboratuvarında, İdarece yeterliliği kabul 

edilecek uzmanlar tarafından eğitim hizmeti verilmektedir. Yurt dışından gelecek uzmanlar 

için İdarenin uygun göreceği tercüman bulundurulmaktadır. Eğitim kameraya 

kaydedilmektedir. 

 Aletin, 2 yıl boyunca ücretsiz bakım, tamir ve kalibrasyon garantisi olmaktadır.  

 10 yıl boyunca aletin yedek parçalarının sağlanması için garanti verilmektedir.  

 Alete ait izlenebilir olan kalibrasyon sertifikaları ile birlikte verilmektedir.  
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BESMAK BMT-E MODEL 50 kN KAPASİTELİ 

MULTİPLEKS UNİVERSAL ELEKTROMEKANİK 

TEST CİHAZI 

( Sematron U-Touch Pro Kontrol Üniteli 50 kN Kapasiteli, Üç 

Eksenli UU Deney Seti ) 
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 Sisteme CEN ISO/TS 17892-8, BS 1377 PART 7 VE PART 8, TS 1902-2 2006, ASTM   

D2850:2007 standartlarına  uygun  olmaktadır. Sistem 38 mm ve 50 mm çapında 

numunelerin deneylerini yapmaya uygun olmaktadır.  

 Otomatik hacim değişimi ölçüm ünitesi en az 75 ml kapasiteli olmaktadır ve üzerinden 

geçen su  miktarının hacmini  hesaplamada kullanılabilmektedir. İçerisindeki pistona 

bağlanmış  deplasman ölçüm sensöründe oluşan bilgiyi veri toplama ünitesine yollayarak 

hacmin hesaplanmasını sağlamaktadır.  

 Yükleme cihazı 50 kN kapasiteli olmaktadır yükleme hızı  Hızı 0,00001 mm/dak ile 51 

mm/dak. arasında ayarlanabilir olmaktadır. Yükleme cihazında yük ölçümleri için  5 kN 

kapasiteli yük hücresi ve deplasman ölçümleri için 25 mm x 0.001 mm çözünürlüklü 

deplasman ölçüm sensörü  olmaktadır.   

 Yükleme cihazı servo motorlu ve LCD grafik ve veri toplama üniteli olmaktadır.  

 Yükleme cihazının kontrolleri ve sistemdeki tüm sensörlerin veri toplama ve bilgisayar 

yazılımına aktarma işleri LCD grafik ekranlı dijital üniteden yapılabilmektedir.  

 Yükleme cihazı aynı zamanda uygun aksesuarlar kullanıldığında  tek eksenli, CBR ve 

Marshall testleri yapmaya uygun olmaktadır.  

 LCD grafik ekranlı  dijital ünite en az dört kanallı analog sensör girişine sahip olmaktadır, 

yük ve deformasyon sensörlerinden alınan veriler cihazın ön   panelinde bulunan grafik 

ekrandan okunabilmektedir ve bilgisayara aktarılabilmektedir.  

 Cihazla birlikte PC yazılımı verilmektedir.  

 Yazılım cihazı çalıştırıp durdurabilmektedir.  

 Yazılım her bir farklı yanal basınç değeri uygulanmış numune için Biri Deformasyona karşılık 

Deviator Gerilme grafiğini çizmektedir.  

 6 adet farklı yanal basınç değeri üzerinden Mohr eğrilerini çizip kohezyon değer ve açısını 

hesaplayabilmektedir.  

 Kullanıcı isterse kendisi kohezyon eğrisini değiştirebilmektedir.  

 Sonuçlar Excel ortamında rapor olarak sunulabilmektedir, Excel dosyasındaki grafikler resim 

olmayıp düzenlenmeye açık olabilmektedir.  

GENEL ÖZELLİKLER: 
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 Yükleme cihazı üzerine bağlı yük hücresi kapasitesinin %95’ ine geldiğinde, güvenlik amaçlı   

otomatik olarak durmaktadır.  

 Deney sistemi ile birlikte kullanılmak üzere özel UU deney yazılımı verilmektedir.  

 Cihazla beraber verilen program ile bütün sensörlerden gelen değerler aynı anda 

okunabilmektedir.  

  Yazılım okuma ünitesinden veya datalogger’dan gelen verileri analiz edebilmektedir, deney 

grafiklerini çizebilmektedir, deney sonucunda tüm sonuçları rapor ve grafikler olarak 

hazırlayabilmektedir.  

 Cihaz 220 volt 50 Hz şehir şebekesine uygun olmaktadır.  

 Besmak Multipleks Universal Elektromekanik Test Cihazı aşağıdaki  teçhizatlarla uyumlu 

olarak çalışmaktadır.  

Üst basinç plakasi (küresel yatakli). Multiplex test cihazinda tek eksenli basma 

deneyleri için. 

1 

Yük Hücresi, 5 kN Kapasiteli, S tipi. 1 

Standard Üç Eksenli Hücresi, 38 mm ile 50 mm arasi çapli numuneler için. 1 

Üç Baglanti Hatli Blok, Üç Eksenli Deney Hücreleri için, 1 

Basinç Ölçüm Sensörü, 2000 kPa  3 

Yag/Su Sabit Basinç Ünitesi, 1700 kPa (max), 2 L yag ile birlikte.220-240V, 50-60Hz, 

1faz. 

2 

Otomatik Hacim Degisim Ünitesi 1 

4 Kanalli Veri Okuyucu, 24 bit A/D çevirici/convertor, dijital artis/gain seçimi, 1 

Hava alma tanki, 7 lt 1 

Plastik Hortum, Ø8 mm DÇ 3m 3 

Alt (taban) Adaptör, 38 mm çapli numuneler için 1 

Delikli Üst Adaptör, 38 mm çapli numuneler için 1 

Naylon Tüp, 38 mm çapli delikli üst adaptörün drenaji için (CU, CD testleri için) 1 

Poroz disk, 2 adet 38 mm çapli üç eksenli deney numuneler için 1 

Lastik Membran, 38 mm çap x 150 mm uzunlukta (10'luk pakette) 1 

Membran Yerlestirme Aparati, 38 mm çapli numuneler için 1 

O ring, 38 mm çapli numuneler için (10'luk pakette) 1 

O ring Yerlestirme Aparati, 38 mm çapli numuneler için 1 
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Yanal Filtre kagidi, 38 mm çapli numuneler için (50 adet) 1 

Disk Filtre kagidi, 38 mm çapli numuneler için (100 adet) 1 

Iki parçali bölme kalip, 38 mm çapli numuneler için 1 

Kesici, 38 mm çapli numuneler için 1 

Numune Itici Aparat, Alüminyum 38 mm çapli numuneler için 1 

Alt (taban) Adaptör, 50 mm çapli numuneler için 1 

Delikli Üst Adaptör, 50 mm çapli numuneler için 1 

Naylon Tüp, 50 mm delikli üst adaptörün drenaji için (CU, CD testleri için) 1 

Poroz disk, 2 adet 50 mm çapli üç eksenli deney numuneler için 1 

Lastik membran, 50 mm çap x 200 mm uzunluk (10'luk pakette) 1 

Membran Yerlestirme Aparati, 50 mm çapli numuneler için 1 

O ring, 50 mm çapli numuneler için (10 luk pakette) 1 

O ring yerlestirme aparati, 50 mm çapli numuneler için 1 

Yanal Filtre kagidi, 50 mm çapli numuneler için (50 adet) 1 

Disk Filtre kagidi, 50 mm çapli numuneler için (100 adet) 1 

Iki parçali bölme kalip, 50 mm çapli numuneler için 1 

Kesici, 50 mm çapli numuneler için 1 

Numune Itici Aparat, alüminyum 50 mm çapli numuneler için 1 

UU Üç Eksenli Testi Yazilimi, Üç eksenli deney konfigürasyonlari için. 1 

 UU/CU/CD Üç Eksenli Testi Yazilimi, Üç eksenli deney konfigürasyonlari için. 1 

  

 

 ELEKTORNİK KONTROL SİSTEMİ: Sematron U-Touch Pro Dijital Okuma ve Kontrol Ünitesi 
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 BESMAK BMT-E MODEL 50 kN KAPASİTELİ MULTİPLEKS UNİVERSAL ELEKTROMEKANİK 

TEST CİHAZI, Sematron U-Touch Pro kontrolör ile kontrol edilmektedir. Bu sistem 1993 yılından bu 

yana hidrolik ve elektromekanik sistemleri 

“dijital kapalı çevrim (closed-loop control) 

metodu” ile kontrol eden dünyanın en hassas 

elektronik kontrol sistemlerinden birisidir.  

Sematron Kontrolör, yüksek teknolojiye 

sahip test makinalarında geniş bir kullanım 

alanına sahiptir. Özellikle veri toplama ve kapalı 

çevrim (geri besleme) kontrolü için tasarlanmış 

güçlü ve etkin bir sistemdir.  

Sematron elektronik kontrolör, statik ve 

dinamik test makineleri için dizayn edilmiştir. Günümüzde, statik ve dinamik test makinalarında 

yaygın olarak kullanılan en güvenilir cihazdır. Eyleyiciyi (actuator), servo motor, step motor, servo 

valf vb. gibi kontrol edilebilir aygıtları kontrol eden çıkış kanalına ek olarak, temel bir test 

makinasında bulunan tüm ölçüm kanalları cihazın üstünde mevcuttur. Yüksek veri transfer hızı ile 

haberleşme altyapısına sahip kontrol elektroniği; 1000Hz (1kHz) veri toplama ve işleme hızına 

sahiptir. Bağlı tüm sensörler üzerinden Kapalı Devre Çevrim Kontrol Sistemi(PID kontrol) ile test 

ve uygulamalar yapmaktadır. Elektronik kontrol birimi dahili 6, 1 adet RS232-485 ve 1 adet debug 

kanalına sahip olarak 6 adete kadar sensörü 

kontrol etmeye elverişli yapıda olup 5 

kanallıdır.  

Elektronik kontrol birimine bağlanan 

sensörlerin her birini ayrı ayrı 1000Hz (1kHz) 

veri hızında kontrol edebilmektedir. Yeni Nesil 

Elektronik I/O Bus Terminal alt yapısı sayesinde 

elektronik kontrol birimine bağlanan tüm 

sensörler (ekstensometre, yük hücresi, LVDT’ler vb.) sistem tarafından otomatik tanınmakta, 

limitleri otomatik olarak algılanmakta ve otomatik kalibrasyonları yapılabilmektedir. Bu özelliğin 

yanında sistem üçüncü parti sensörlerin manuel kalibrasyonuna da izin vermektedir. Elektronik 

kontrol ünitesinin sensör ölçüm çözünürlüğü 24 Bit’dir. 

 Debug kanalı, birden fazla aynı marka elektronik kontrol biriminin birbirleriyle haberleşmesini 

ve sistemin senkronize olarak kontrol edilmesini sağlamaktadır. Debug kanalı ile bağlı, haberleşen 

elektronik kontrol birimleri master – slave algoritması ile çalışarak çoklu sistem test sistemlerinin 

eş zamanlı senkronize test ya da hareketlerini kontrol edebilmektedir. Bunun yanı sıra elektronik 

kontrol ünitesinin talep üzerine eklenecek opsiyonel kanalları, “video ekstensometre, lazer 

ekstensometre, LVDT, strain gauge, yük hücresi ve pozisyon sensörü” çalıştırabilme özelliğine 

sahiptir.  
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Elektronik kontrol birimin kararlı ve bağlı 

tüm sensör verilerinin sensör bazlı saklanabilmesi 

amacıyla test sistemine adaptasyonu özel 

elektronik kart içeren sensör soketleri(eeprom) 

ile yapılmaktadır.  Sensörler (yük, deplasman 

ölçer vb.) Eeprom ile kontrol birimine 

bağlanmakta, tüm kalibrasyon verilerini ve 

lineerizasyon katsayılarını hafızasında 

tutabilmektedir, kontrol birimi değişse dahi veri 

kaybı yaşanmamaktadır. Sensör soketlerinin 

üzerinde ayar ve kalibrasyon verilerini 

değiştirebilmek ya da yazdırmak için fiziksel elektronik emniyet butonu bulunmaktadır. Elektronik 

kontrol biriminin bilgisayar ya da yazılım ile haberleşmesi Usb portu aracılığı ile yapılmaktadır. 

Ayrıca kontrol birimi harici olarak iklimlendirme ve/veya ısıtma kabini bağlanabilme özelliğine 

sahiptir.  

 

Dokunmatik Kumanda Konsolu: (Sematron U-Touch Pro Serisi) 

Kullanıcı için kolay kullanımın sağlanması amacıyla test cihazları ile birlikte Sematron 

Kumanda Konsolu verilmektedir. Dokunmatik Kumanda konsolu; yük ve deformasyon değerlerini 

test esnasında gösterebilecek, test hızı ayarı, elektromekanik aktüatör kumanda edebilecek ve 

yukarı-aşağı yönde hızlı hareket ettirme, pistonun pozisyonunu ayarlayabilme ve açma/kapama, 

maksimum minimum limit durdurma, deformasyon kapasitesine ulaşıldığında otomatik durdurma 

özelliklerine sahip altyapıdadır. Piston/Çapraz başlık hareket kontrolü ve ayrıca sistemin genel 

fonksiyonları kumanda konsoluyla bilgisayara gerek kalmaksızın yapılabilmektedir. Acil durumlarda 

kullanıcının müdahalesini hızlandırması amacıyla kumanda konsolu üzerinde acil durdurma butonu 

bulunmaktadır. Elektronik kontrol birimleri ile senkronize çalışma altyapısı sayesinde, konsol 

bilgisayar yazılımı üzerinden kontrol edilebilmektedir.  

 

LCD Ana Menüsü: 
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BESMAK MARKA BMT-CUT/SM MODEL SEMATRON 

DİJİTAL OKUMA VE 4 KANALLI VERİ TOPLAMA VE KAYIT 

ÜNİTESİ 

 

 

 

(32 BİT, 4 ER ADET ANALOG GİRİŞ VE ÇIKIŞ) 

 

 

 



 
 

2 BESMAK® Malzeme Test Cihazları                                                                      | www.besmaklab.com 

 

1) Üç eksenli deney setlerinde ve 

consolidasyon testlerinde 

kullanılabilmeli ve genel veri 

toplama amaçlarına uygun 

kullanımı olmaktadır.  

2) Dört kanallı olmaktadır.  

3) Yüksek çözünürlüğe (260000 

etkin, 16M nokta ile) sahip 

olmaktadır.  

4) Geniş kalıcı belleğe sahip 

olmaktadır.  

5) Bilgisayar bağlantısı için eternet portu bulunmaktadır.  

6) Kanal başına 10 numune/saniye kapasitede olmaktadır.  

7) 4 Mb hafızaya sahip olmaktadır.  

8) Potansiyometrik transduserlere uygun dijital gain ayarına sahip olmaktadır.  

9) Basınç transduserleri, yük hücreleri, lineer transduserlar için mv/V sensörlere sahip 

olmaktadır.  

10) 260000 etkin kısımlı, 24 bit A/D dönüştürücülü olmaktadır.   
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BESMAK BCO-122/3 MODEL  

KOMPRESSOMETRE  

(ELASTİSİTE MODÜLÜ TAYİN CİHAZI) 

 

 
 

 ASTM C469 standartına uygun  Beton Silindir Kompressometresi olmaktadır.    

 150 -300 mm numuneler için kullanılabilmektedir.  

 Cihaza 2 Dikey, 1 Yatay yer değiştirme sensörü   bağlanabilmektedir. 

 Cihazla birlikte 2 adet 10mm, 1 adet 25mm lineer potansiyometrik yerdeğiştirme sensörü 

verilmektedir. 

 Sensörler hidrolik üniteye bağlanılabilmektedir ve anlık olarak değerler okunabilmektedir.  

 Beton silindir kompressometresi ile deney yapıldığında linear, sekant ve tanjant elastisite modülünü 

ve poisson oranını hesaplayabilmektedir.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BCO-110/3 MODEL KÜR 

TANKI (BÜYÜK) 
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 EN 12390–2, ASTM C31, C192, C511 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.  

 Küp ve silindir beton numunelerin kürlenmesi amacıyla dizayn edilmiş olmaktadır.  

 Kür tankı paslanmaz çelikten üretilmiş olmaktadır, tankın iç raf ekipmanı da paslanmaz çeliktendir. 

 Cihaz üzerinde su sıcaklığını 20C +-2C de sabit tutmak için termostat kontrollü özel ısıtıcı yeri 

bulunmaktadır. 

 Suyun tamamen tahliye edilebilmesi için tankın tabanında tahliye  vanası bulunmaktadır.  

 Kür tankı lazerle kesilmiş, 2mm DKP siyah sacdan imal edilmiş olmaktadır.  

 Kür tankı elektrostatik toz boyanmış olmaktadır.  

 230 V, 50–60 Hz, 1 faz elektrikle çalışmaktadır.  

 Dış ebatları 800x1800x950 mm (exbxy) olmaktadır.  

 İç ebatları 700x1700x850 mm (exbxy) olmaktadır.  

 Ağırlığı 85-95 kg arasında olmaktadır. 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BCO-110/2 MODEL KÜR 

TANKI ISITICI (TERMOSTAT KONTROLLÜ ISITICI) 

 

 

 

 EN 12390–2, ASTM C31, C192, C511 standartlarına uygun olarak Küp ve silindir beton numunelerin 

kürlenmesi amacıyla dizayn edilmektedir Dış ebatları 800x1800x950 mm, İç ebatları 700x1700x850 

mm  olan büyük kür tankına uygun olmaktadır.  

 

 Su sıcaklığını 20C +-2C de sabit tutmak için termostat kontrollü özel ısıtıcılar olmaktadır ve kür tankı 

üzerine monte edilebilmektedir.  

 

 Isıtıcı dijital olmaktadır. İstenildiğinde kür tankından kolayca çıkartılıp, bağımsız olarak 

çalışabilmektedir.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BCO-110 MODEL 

SİRKÜLASYON POMPASI (KÜR TANKLARI İÇİN) 

 

 

 

 

 EN 12390–2, ASTM C31, C192, C511 standartlarına uygun olarak Küp ve silindir beton numunelerin 

kürlenmesi amacıyla dizayn edilmektedir Dış ebatları 800x1800x950 mm, İç ebatları 700x1700x850 

mm  olan büyük kür tankına uygun olmaktadır. 

 

 Kür tankı ile birlikte; homojen su sıcaklığı sağlamak için sirkülasyon pompası ve alt ızgara  

verilmektedir.  

 

 Kür tankının ızgarası, çapı 12mm’lik transmisyon çeliği ile 40X40mm köşebendin kaynaklı 

birleşiminden oluşmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-612/9 MODEL 

LABORATUVAR ETÜVÜ (700 LT) 
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 EN 932-5, EN 1097-5, ASTM C 127- C136-D558, D559, D560, D698,  D1557, D1559, BS 1377:1-

1924:11 UNE 103300 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmaktadır.  

 Asfalt, toprak, kaya, beton ve agrega gibi yapı malzemelerini kurutmaya uygun dizayn edilmiş 

olmaktadır.  

 En az 700 litre kapasiteli olmaktadır.  

 Ortam sıcaklığı ile 250 ºC arasında ± 1ºC hassasiyetle çalışmaktadır.  

 Kabin içerisindeki sıcaklık homojen olmalı, herhangi iki nokta arasındaki sıcaklık aynı olmaktadır.  

 Etüvün içi paslanmaz çelik, dış yüzeyi elektrostatik toz boyalı olmaktadır.  

 Cihaz ayarlanabilir emniyet termostatlı  olmaktadır.  

 Cihaz üzerinde nemli havanın çıkışını ve kuru havanın girişini sağlamak için açıklıklar 

bulunmakta, bu açıklıklar vasıtasıyla tahliye edilen ve giren hava miktarları 

ayarlanabilmektedir.  

 Cihazlar çift cidarlı, cidarlar arası ısı yalıtımlı olmaktadır.  

 Homojen sıcaklık dağılımı için hava kanallı ve sirkülasyon fanlı olmaktadır.  

 Etüvde sıcaklık ayarı dijital kontrol  ünitesi vasıtasıyla sağlanmaktadır.  

 Cihazla birlikte 4 adet raf verilmektedir.  

 220 V/50Hz elektrikle çalışmaktadır.  

 Cihazın iç ölçüleri (En x Boy x Yükseklik) 1400x890x570 mm olmaktadır.  

 Cihazın dış ölçüleri (En x Boy x Yükseklik) 1600x1130x770 mm olmaktadır.  

 Cihazın ağırlığı 165-175 kg arasında olmaktadır.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BRC-709 MODEL BÖHME 

AŞINDIRMA CİHAZ TOZU 

 

 

 

 

 

 

 

 Böhme aşındırma (yatay) cihazında kullanılmak üzere 1 adet 50 kg ağırlığında corundum aşındırma 

tozu olmaktadır.  

 

 Nem ve sudan etkilenmeyecek şekilde paketlenmiş olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BCE–314/1 MODEL (EN) 

ÇİMENTO YAYILMA TABLASI 
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 EN459-2,1015-3; standartlarına uygun olmaktadır.  

 Tabla 300 mm çapında paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı ve  düşüş yüksekliği 10 mm olmaktadır.  

 Yayılma kalıbı 100mm alt çap x 70 mm üst çap x 60mm yükseklik, boyutlarında olup pirinçten  imal 

edilmiş olmaktadır.  

 Yayılma tablası manuel çevirmeli olmaktadır.  

 Yayılma tablası, pirinç yayılma kalıbı ve  Ø40x200 mm ölçülerinde 250 gr ağırlığında prinç kaplı 

ahşap  tokmak ile beraber verilmektedir.  

 Ölçüleri 260x260x270 mm olmaktadır.  

 Ağırlığı 12-14 kg arasında olmaktadır.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK BCE-311/5 MODEL 

ÜÇ GÖZLÜ KALIP (40X40X160 MM) 
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 EN 196–1, ASTM C109, BS 4550 standartlarına uygun olmaktadır.  

 Çelikten imal edilmiş olmaktadır.  

 Çimento kalıpları 40x40x160 mm ölçülerinde ve üç gözlü olarak dizayn edilmiş olmaktadır.  

 Kalıbın Yüzey sertliği HV400 olmaktadır.  

 Kalıp parçalarının et kalınlığı en az 10 mm olmaktadır.  

 Kalıbın her bir göz uzunluğu 160mm (+,- 0,8)mm olmaktadır.  

 Kalıbın her bir göz derinliği 40,1mm (+,- 0,1)mm olmaktadır.  

 Kalıbın her bir göz genişliği 40mm (+,- 0,2)mm olmaktadır.  

 İç yan yüzeylerin düzgünlük toleransı 0,03mm olmaktadır.  

 Yüzeylerin taban yüzeyine ve bitişik iç yüzeylerin birbirine göre diklik toleransı 0,2 mm olmaktadır.  

 İç yüzeylerin yüzey dokusu N8 den daha pürüzlü olmamaktadır.  

 Dayanıklı, geçirimsiz ve temizlenmesi kolay olmaktadır.  

 Ölçüleri 300x190x70 mm olmaktadır.  

 Ağırlığı 11-14 arasında kg olmaktadır.  

 Toplam 10 adet olmaktadır.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 

 

 

 



 
 

1 BESMAK® Malzeme Test Cihazları                                                                      | www.besmaklab.com 

 

 

BESMAK BCE-311/3 MODEL 

KÜP KALIP (70,7 MM) 
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 EN 196–1, ASTM C109, BS 4550 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.  

 Çelikten imal edilmiş olmaktadır.  

 Defalarca kullanıma uygun olmaktadır. 

 Çimento kalıpları 70x70 mm ölçülerinde ve Üç gözlü olarak dizayn edilmiş olmaktadır.  

 İç yan yüzeylerin düzgünlük töleransı 0,03mm olmaktadır.  

 Dayanıklı, geçirimsiz ve temizlenmesi kolay olmaktadır.  

 Yüzeylerin taban yüzeyine ve bitişik iç yüzeylerin birbirine göre diklik toleransı 0,2 mm olmaktadır.  

 İç yüzeylerin yüzey dokusu N8 den daha pürüzlü olmamaktadır.  

 Ölçüleri 110x125x90 mm olmaktadır.  

 3 - 4 kg ağırlığında olmaktadır.  

 Toplam 4 adet olmaktadır.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-214/7 MODEL  

CEN STANDART KUMU 

               

 

 TS EN 196-1 standardına uygun olmaktadır.  

 Her paket 1350 gr ağırlığında olmaktadır.  

 Paket boyutları 300 x 190 x 70 mm olmaktadır.  

 Nem ve sudan etkilenmeyecek şekilde paketlenmiş olmaktadır.   

 Toplam 250 paket olmaktadır.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-627-628 MODEL 

PİKNOMETRE ŞİŞELERİ 
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 TS – EN 1097 – 6 Standardına uygun olmaktadır. 

 250 ml , 500 ml, 1000 ml, 2000ml,3000ml, 5000 ml ölçülerinde olacak şekilde her birinden 1 adet 

olmaktadır.  

 Çift ağızlı ve kapiler tüplü huni, şişe tipi olmaktadır.  

 Her çeşit kimyasal maddeye dayanıklı borosilikat camdan üretilmektedir. 

 250 ml piknometrenin boyutları 110x110x270 mm olmaktadır.  

 250 ml piknometrenin ağırlığı 0.5-2 kg  arasında olmaktadır. 

 500 ml piknometrenin boyutları 130x130x270 mm olmaktadır.  

 500 ml piknometrenin ağırlığı 0.5-2 kg arasında olmaktadır.  

 1000 ml piknometrenin boyutları 150x150x270 mm olmaktadır.  

 1000 ml piknometrenin ağırlığı 0.5-2 kg arasında olmaktadır.  

 2000 ml piknometrenin boyutları 180x180x330 mm olmaktadır.  

 2000 ml piknometrenin ağırlığı 0.5-2 kg arasında olmaktadır.  

 3000 ml piknometrenin boyutları 200x200x340 mm olmaktadır.  

 3000 ml piknometrenin ağırlığı 0.5-2 kg arasında olmaktadır.  

 5000 ml piknometrenin boyutları 250x250x400 mm olmaktadır.  

 5000 ml piknometrenin ağırlığı 0.5-2 kg arasında olmaktadır.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-622/1/2/3 MODEL BİRİM 

AĞIRLIK KOVASI (3 LT - 7 LT - 10 LT) 
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 EN 1097-3, ASTM C29 standardına uygun olmaktadır.  

 

 3lt -7 lt -10 lt kapasiteli ve  her birinden birer adet olmaktadır.  

 

 Birim Ağırlık Kovaları ilgili standardına uygun olarak yüksek dayanımlı çelikten üretilmiş olmaktadır.  

 

 Birim Ağırlık Kovalarının üst kenarı tabanına paralel, düzlemsel ve pürüzsüz olmaktadır. 

 

  Paslanmaya karşı elektrostatik olarak boyanmış olmaktadır.  

 

 Ölçü kabının iç çapının iç derinliğine oranı 0,5 ile 0,8 arasında olmaktadır.  

 

 Taşıma kolaylığı sağlaması için kulplu olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA ELEKTRONİK TERAZİLER 
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a-) BESMAK MARKA BGE-JS-BH-15 MODEL 

DİJİTAL TERAZİ (15 KG X 0,2) 

 15 kg kapasiteli olmaktadır.  

 0,2 kg hassasiyetli olmaktadır.  

 Terazinin geri aydınlatmalı LCD ekranı olmaktadır.  

 Cihazda 4 farklı ağırlık birimi seçeneği olmaktadır.  

 Terazide parça sayma, ağırlık birimi dönüşümü, % tartım gibi programlar olmaktadır.  

 Alt-Üst Seviye Kontrolü (HI-OK-LO) olmaktadır.  

 Özgül Ağırlık Tartımı (Yoğunluk) özelliği olmaktadır.  

  Aşırı Yük ve Darbelere Karşı Dayanıklı olarak üretilmiş olmaktadır.  

 Tuşlar ile Otomatik Kalibrasyon olanağı olmaktadır.  

  Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör ile Kullanım imkanı olmaktadır.  

  Kefe Boyutu 300 x 2300 mm olmaktadır.  

 Terazinin ağırlığı 4-5 kg arasında olmaktadır.  

 1 adet verilmektedir.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 

 

b-) BESMAK MARKA BGE-PS 6000.R2 MODEL 

DİJİTAL TERAZİ (6 KG X 0,01) 

 Tam elektroniktir. 

 

 Hassasiyeti 0,01g.olmalıdır,kapasitesi 6000gr.olmaktadır.  

 Cihazın hassasiyet kayması 10  - 40 °C de ± 2/C ppm olmaktadır.  

 Doğrusallığı + -0,03g olmaktadır. Tekrarlanabilirlik 0,02g olmaktadır.  

 GLP uygulamalarına uygun olmaktadır.  

 Adet sayma,yüzde alma, katı ve sıvı yoğunluk tayini, toplama fonksiyonları olmaktadır.  

 Terazinin ekranı LCD display ve backlight (arkadan aydınlatmalı)olmaktadır.  

 Terazi RS 232 bilgisayar çıkışı standart olmaktadır, USB standart olarak üzerinde olmaktadır.  

 Aşırı yüke karşı otomatik koruma sistemi bulunmaktadır.  
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 Laboratuvar şartlarında, oda sıcaklığında çalışabilmektedir. 

 İş koşullarına ve kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak filtre seçimi olmaktadır.  

 Türkçe dahil 6 ayrı dilde kullanım menüsü olmaktadır.  

 Alttan kancayla tartım yapabilmektedir.  

 Cihaz tek tuşla harici kalibrasyon tertibatlı olmaktadır.  

 Cihaz ISO 9001 ve CE  standartlarında üretilmiş olmaktadır.  

 Fabrikasyon hatalarına karşı 2yıl garantili olmaktadır. Cihaz Avrupa üretimi olmaktadır.  

 Stabilizasyon zamanı 2 sn,kefe çapı 195X195 mm paslanmaz çelikten imal edilmiş olmaktadır.  

 Cihaza isteğe bağlı olarak yoğunluk tayin aksesuarı, printer, ayak pedalı şarj edilebilir batarya 

takılabilmektedir.  

 Cihaz magnetic force sistemle üretilmiş olmaktadır. 

 Cihaz tek tuşla g,ct,oz,  vs.birimleri cinsinden dönüşümlü   11 ayrı birim cinsinden tartım 

yapmaktadır.  

 Cihazın yerleştiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmaktadır.  

 Cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayakları olmaktadır.  

 Cihazın fonkiyonlarına kolay giriş için 14 adet tuş takımı olmaktadır.  

 Cihaz 210x100x335 mm ebatlarında olmaktadır, kullanıcı şifre girişi olmaktadır. 

 Ekranın alt tarafında dara değeri girebilme özelliğinde olmaktadır.  

 Cihaz net 3,6 kg ambalajlı 5,1 kg. ağırlığında olmaktadır.  

 Cihazda tartım neticelerini 10000 adet saklama özelliği olmaktadır.  

 Opsiyenel olarak WİFİ bağlantısı olmaktadır.  

 Hem şarj edilebilirdir hem de elektrik ile çalışmaktadır. Bataryası verilmektedir. 

 Dara alma özelliklidir. 

 Opsiyonel harici Akü takılabilmektedir.  

 Kefe boyutu 195 x 195 mm olmaktadır.  

 1 adet verilmektedir.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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c-) BESMAK MARKA BGE-CCT-30 MODEL DİJİTAL 

TERAZİ (30 KG X 0,1) 

 30 kg kapasiteli olmaktadır.  

 0,1 kg hassasiyetli olmaktadır.  

 Terazinin geri aydınlatmalı LCD ekranı olmaktadır.  

 Cihazda 4 farklı ağırlık birimi seçeneği olmaktadır.  

 Terazide parça sayma, ağırlık birimi dönüşümü, % tartım gibi programlar olmaktadır.  

 Alt-Üst Seviye Kontrolü (HI-OK-LO) olmaktadır. 

 Özgül Ağırlık Tartımı (Yoğunluk) özelliği olmaktadır.  

 Dara alma özelliklidir. 

  Aşırı Yük ve Darbelere Karşı Dayanıklı olarak üretilmiş olmaktadır.  

  Tuşlar ile Otomatik Kalibrasyon olanağı olmaktadır.  

  Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör ile Kullanım imkanı olmaktadır.  

 Tartım yapılacak kefe paslanmaz çelikten olmaktadır. 

   Kefe boyutu 300 x 230 mm olmaktadır.  

 Terazi ağırlığı 5-6  kg  arasında olmaktadır. 

 1adet verilmektedir.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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d-) BESMAK MARKA BGE-BA 60CKD MODEL 

DİJİTAL TERAZİ (60 KG X 1) 

 60 kg kapasiteli olmaktadır.  

 1 g hassasiyetli olmaktadır.  

 Terazinin geri aydınlatmalı LCD ekranı olmaktadır.  

 Cihazda 4 farklı ağırlık birimi seçeneği olmaktadır.  

 Terazide parça sayma, ağırlık birimi dönüşümü, % tartım gibi programlar olmaktadır.  

 Alt-Üst Seviye Kontrolü (HI-OK-LO) olmaktadır.  

 Özgül Ağırlık Tartımı (Yoğunluk) özelliği olmaktadır. 

  Aşırı Yük ve Darbelere Karşı Dayanıklı olarak üretilmiş olmaktadır.  

 Tuşlar ile Otomatik Kalibrasyon olanağı olmaktadır.  

  Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör ile Kullanım imkanı olmaktadır.  

 Kefe Boyutu 300 x 230 mm olmaktadır.  

 Terazi ağırlığı 5- 6 kg arasında olmaktadır.  

 1adet verilmektedir.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-652 MODEL 

DİJİTAL KUMPAS 500 MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIN 862 standartına uygun olmaktadır. 

 

  0-200mm kapasiteli, 0.01mm / 0.0005 inç hassasiyetli, 7.5mm karakter yükseklikli geniş ekrana 

sahip olmaktadır.  

 

 Ekran: LCD ekran, 4 basamak karakter olmaktadır. 

 

 Hafif ve dayanıklı ekstra güçlü karbon fiberden yapılmış olmaktadır. 
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 Hassas leblenmiş ölçüm yüzeyleri olmaktadır.  

 

 Ölçüleri 500 x 100 x 50 mm olmaktadır.  

 

 Ağırlığı 0.5 - 1 kg arasında olmaktadır.  

 

 Kendiliğinden kapanma özelliği olmaktadır.  

 

 Kumpas, roller sayesinde rahat hareket edebilme özelliği olmaktadır. 

 

 Kumpas bir deliğin iç ve dış çaplarını, derinlik ve boylarını ölçebilecek özellikte olmaktadır. 

 

 Ölçüm sistemi: Temassız doğrusal CAP ölçüm sistemi olmaktadır. 

 

 Maksimum ölçüm hızı: 1.5m / sn (60inch / sn) olmaktadır. 

 

 Kumpasın, mm / inç dönüşümü yapabilme fonksiyonu olmaktadır.  

 

 Açma / kapama ve sıfırlama tuşlu olmaktadır.  

 

 Kumpas plastik taşıma kutusu ile birlikte verilmektedir.  

 

 Suya, Yağa ve Toza Karşı Korumalı olmaktadır.  

 

 2 adet verilmektedir.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-652/5 MODEL 

KUMPAS 500 MM 

 

 
 

 Ölçüleri 500x100x50 mm olmaktadır.  

 Ağırlığı 0.3-1 kg arasında olmaktadır.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA GENEL LABORATUVAR 

ALETLERİ 

1) BESMAK MARKA BGE-621 MODEL 

LABORATUVAR KÜREĞİ  

 

                       

                         

 

 En yüksek sınıf kalitede paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

 Bir ucunda silindirik, yuvarlak formlu diğer uçta ise çelik sapı ile üretilmiş olmaktadır.  

 Kalın ve kaynaksız üretim tekniği uzun kullanım garantisi vermektedir.   

 Pürüzsüz ve parlatılmış yüzeyleri kolay temizlik olanağı sağlamaktadır.  

 Boyutları 335x120x120 mm olmaktadır.  

 Ağırlığı 0.2-0.5 kg  arasında olmaktadır.  

 1 adet verilmektedir. 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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2) BESMAK MARKA BGE-632 MODEL 

PORSELEN HAVAN VE TOKMAĞI 

        

                                                                

 

 Boyutları 130 x 130 x80 mm olmaktadır.  

 

 B. 0.25 kg olmaktadır.  

 

 C. Porselen olmaktadır.  

 

 2 adet verilmektedir. 

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 

 



 
 

3 BESMAK® Malzeme Test Cihazları                                                                      | www.besmaklab.com 

 

3) BESMAK MARKA BGE-646 MODEL  

PLASTİK HUNİ 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 4cm çapında 100 x 100 x 120 mm boyutlarında ve ağırlığı 0.10kg olmaktadır. 2 adet verilmektedir.  

 

 10cm çapında 100 x 200 x 100 mm boyutlarında ve ağırlığı 0.10 kg olmaktadır. 2 adet verilmektedir.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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4) BESMAK MARKA BGE-665/1 MODEL ISIYA 

DAYANIKLI ELDİVEN 

                                     

                                   

 

                                                                       

 

 Isıya dayanıklı eldiven, yüksek ısı derecelerine dayanabilen özel üretim eldiven olmaktadır.  

 Isıya dayanıklı eldiven ortalama 250 santigrat derece ısıya dayanabilmektedir.  

 Meta-aramid ve pamuk hammadde ile üretilmektedir.  

 Isıya dayanıklı eldivenler kullanıcının sadece elini değil bilek kısmını da ısıya karşı korumak amacıyla 

uzun bileklikli olarak yapılmaktadır.  

 Eldivenin özel yapısında bulunan meta-aramid ısı ve ışınları geri yansıtma özelliğine sahip olup ısıyı 

emmemektedir.  

 Aşınmaya, delinmeye ve kesilmelere karşı da dayanıklı olan ısıya dayanıklı eldiven kolay kolay 

bozulmamaktadır.  

 5 adet verilmektedir. 

 Menşeisi Türkiye’dir. 

 

 

 



 
 

5 BESMAK® Malzeme Test Cihazları                                                                      | www.besmaklab.com 

 

5) BESMAK MARKA BGE-665/4 MODEL  

İŞÇİ ELDİVENİ (SARI NİTRİL) 

 

 

 

                                                                          

 

 

 Uzunluğu 27 cm olmaktadır.  

 

 %100 pamuklu olmaktadır.  

 

 %100 doğal lateks ve nitril karışımlı olmaktadır.  

 

 İş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmaktadır.  

 

 5 adet verilmektedir. 

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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6) BESMAK MARKA BGE-647/106 MODEL 

NUMUNE KUTUSU 

 

           
 

 

 100 mm çapında ve 70 mm yüksekliğinde,  0.1 – 0.5 kg ağırlıkları arasında olmaktadır.  

 

 5 adet verilmektedir. 

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-611/3 MODEL  

ELEK SALLAMA CİHAZI 
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 EN 1339,1367-1;TS 2824 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmaktadır.  

 

 Elek sallama cihazı dairesel ve düşey hareket sistemli olmaktadır ve böylelikle malzemenin homojen 

olarak elenmesini sağlamaktadır.  

 

 Birden fazla eleğin aynı anda elemek için kullanılmaktadır. 

 Cihaz 200 mm çapında 15 tane, 300 mm çapında 10 tane  elek alabilme kapasitesine sahip 

olmaktadır.  

 

 Cihaz üzerinde 60 dakikaya kadar ayarlanabilir zaman sayacı bulunmaktadır.  

 

 Cihazla 200 ve 300 mm çapında elekler sallanabilmektedir ve ıslak eleme yapılabilmektedir.  

 

 Cihazın çalışma esnasında vibrasyonu azaltmak amacıyla dört adet yüksekliği ayarlanabilen 

vibrasyon azaltıcı ayağı bulunmaktadır. 

 

 Cihaza yerleştirilen eleklerin üzerinde kolay sabitlenebilen elek sabitleme kapağı bulunmaktadır.  

 

 220 V, 50-60 Hz, 1 ph elektrikle çalışmaktadır. 

 

 Ağırlığı 83-90 kg arasında olmaktadır.  

 

 Cihazın eleme işlemi için gerekli olan bütün aksesuarları birlikte teslim edilmektedir. 

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-659 MODEL  

ELEK TAKIMI 
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 TS EN 933-2, ISO 3310-1, ISO 3310-2, ISO 565, ASTM E11 standardına uygun olmaktadır.  

 Tüm analiz elekleri Ulusal özelliklere ve standartlara uygunluk sertifikası ile birlikte verilmektedir.  

 Bütün eleklerin kasnak çapı 300 mm olmaktadır.  

  Göz açıklıkları; 

75 mm (3") (5 adet) 

 50 mm (2") (5 adet) 

 37,5 mm (1 1/2") (5 adet) 

 25mm (1") (5 adet) 

19 mm (3/4") (5 adet)  

9,5 mm (3/8") (5 adet) 

 4,75 mm (No.4) (5 adet) 

 2 mm (No.10) (10 adet)  

1 mm (No.18) (10 adet)  

0,425 mm (No.40) (5 adet) 

0,250 mm (No.60) (10 adet)  

0,150 mm (No.100) (10 adet) 

0,074 mm(No.200) (5 adet) 

0.045 mm (No.325) (5 adet)  

63 mm (2-½”) (5 adet) 

31.5mm (1-¼”) (5 adet) 

16 mm (5/8") (5 adet) 

11.2 mm (7/16”) (5 adet) 

8 mm (5/16”) (5 adet) 

5.6 mm (No. 3-½”) (5 adet) 

4 mm (No 5) (5 adet) 

0.5 mm (No 35) (5 adet) 

0.063 mm (No 230) (4 adet)  

0.200 mm (200 mikron) (4 adet)  

0.090 mm (No.170) (4 adet) olmaktadır.  

 

 

 Toplam elek sayısı 142 adet olmaktadır.  
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 İzlenebilirliği sağlamak için her bir elek için ayrı seri numarası olmaktadır.  

 

 Toplama kabı ve kapağı ile birlikte verilmektedir. 

 

 Elek kasnakları paslanmaz çelik olmaktadır. 

 

 

 Elek kasnakları yekpare olmalı alt ve üst yarıları lehimsiz, kaynaksız birleştirilmiş olmaktadır. 

 

 Eleklerin üst üste konması esnasında toz oluşumunu ve madde kaybını önleyecek o- ring conta 

bulunmaktadır. 

 

 Eleklere ait izlenebilir olan kalibrasyon sertifikaları ile birlikte verilmektedir.  

 

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE–630/3 MODEL 

DESİKATÖR 
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 Desikatör camdan ve vakum musluklu olmaktadır.  

 

 Kapak, gövde ve delikli porselen tabladan oluşmaktadır. 

 

 Çapı en az 300 mm olmaktadır.  

 

 Ölçüleri 400 x 400 x 350 mm olmaktadır.  

 

 Ağırlığı 3-5 kg arasında olmaktadır.  

 

 Vakum emiş ve boşaltım işlemlerini güvenli olarak yapabilen en az 2 yönlü vakum musluğu ile 

donatılmıştır.  

 

 Vakum musluğu 10 tora kadar vakuma dayanıklı olarak tasarlanmış olmaktadır.  

 

 Bağlantı noktaları vakum kaçaklarını önleyen rodajlı olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

1 BESMAK® Malzeme Test Cihazları                                                                      | www.besmaklab.com 

 

 

BESMAK MARKA BGE-600 MODEL  

MANYETİK TUTUCU 

 

 

 

 

 Boyutları 100 x 100 x 130 mm olmaktadır.  

 

 2. Ağırlığı 0.4 – 0.7 kg arasında olmaktadır.  

 

 3. Toplam 5 adet olarak verilmektedir.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-245 MODEL  

MANUEL TOPRAK BURGU SETİ 

 

 
 Arazide zeminin incelenmesi için kullanıma uygun olmaktadır.  

 Manuel Toprak Burgu Seti  en az 3 metre derinliğe kadar inilebilmektedir.  

 Manuel Toprak Burgu Seti, T tipi burgu kolu (3 metre), 80, 100 ve 150 mm çaplı auger kafalarından 

oluşmaktadır.  

 Ağırlığı 4- 6 kg arasında olmaktadır.  

 Ölçüleri 1100 x 200 x 200 mm olmaktadır.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-202/1.3 MODEL  

CEP TİPİ ZEMİN PENETROMETRESİ 

(KOMPARATÖR SAATLİ 0-6 KGF/CM2) 
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 Cep Penetrometresi,  kesme dayanımı, yoğunluk ve yaklaşık serbest basınç dayanımı açısından 

kohezyonlu zeminlerin arazide sınıflamasında kolayca uygulanabilir ve taşınabilir özellikte 

olmaktadır.  

 

 Komparatör Saatli Cep Penetrometresi, kumlu topraklarda içsel sürtünme açısının “j” ve killi 

topraklarda “c” kohezyon değerinin değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir.  

 

 Ölçüm aralığı 0-6 kgf/cm2 ‘dir. 

 

 Cihaz; 6.35 mm çaplı  paslanmaz çelik piston ve 0-5 mga veya 0-700 psi kapasiteli analog 

göstergeden oluşmaktadır.  

 

 Tüm komparatör saatli cep penetrometreleri, 60 mm'lik gösterge çapına ve üst değerde sabitleme 

özelliğine sahip olmaktadır.  

 

 Ağırlığı maksimum 0,5 kg olmaktadır.  

 

 Ölçüleri 100 x 200 x 60 mm olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-202/1.2 MODEL  

CEP TİPİ ZEMİN PENETROMETRESİ 

(KOMPARATÖR SAATLİ 0-14 KGF/CM2) 
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 Cep Penetrometresi,  kesme dayanımı, yoğunluk ve yaklaşık serbest basınç dayanımı açısından 

kohezyonlu zeminlerin arazide sınıflamasında kolayca uygulanabilir ve taşınabilir özellikte 

olmaktadır.  

 Komparatör Saatli Cep Penetrometresi, kumlu topraklarda içsel sürtünme açısının “j” ve killi 

topraklarda “c” kohezyon değerinin değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir.  

 Ölçüm aralığı 0-14 kgf/cm2 ‘dir. 

 Cihaz; 6.35 mm çaplı  paslanmaz çelik piston ve 0-5 mga veya 0-700 psi kapasiteli analog 

göstergeden oluşmaktadır.   

 Tüm komparatör saatli cep penetrometreleri, 60 mm'lik gösterge çapına ve üst değerde sabitleme 

özelliğine sahip olmaktadır.  

 Ağırlığı maksimum 0,5 kg olmaktadır.  

 Ölçüleri 100 x 200 x 60 mm olmaktadır.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-202/1.1 MODEL  

CEP TİPİ ZEMİN PENETROMETRESİ 

(KOMPARATÖR SAATLİ ÇİFT SKALALI 0-6 

KGF/CM2 VE 11 KGF/CM2) 
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 Cep Penetrometresi,  kesme dayanımı, yoğunluk ve yaklaşık serbest basınç dayanımı açısından 

kohezyonlu zeminlerin arazide sınıflamasında kolayca uygulanabilir ve taşınabilir özellikte 

olmaktadır.  

 

 Komparatör Saatli Cep Penetrometresi, kumlu topraklarda içsel sürtünme açısının “j” ve killi 

topraklarda “c” kohezyon değerinin değerlendirilmesinde kullanılabilir olmaktadır, Çift skala: 2, 

6.35-10-15-20-25 mm çaplı penetrasyon/daldırma ucu, ölçüm aralığı 0-6 kgf/cm2 ve 0 -11 kgf/cm2 

olmaktadır.  

 

 Cihaz; 6.35 mm çaplı  paslanmaz çelik piston ve 0-5 mga veya 0-700 psi kapasiteli analog 

göstergeden oluşmaktadır.  

 

 Ağırlığı maksimum 0,5 kg olmaktadır.  

 

 Ölçüleri 100 x 200 x 60 mm olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-227 MODEL  

CEP TİPİ KESME VANE CİHAZI 
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 Vane cihazı hem arazi hem de laboratuvarda  kullanıma uygun olmaktadır.  

 

 Vane cihazı ile birlikte  25  mm çaplı  0-10 N/cm² aralığında ölçüm yapmaya uygun  standart,   0-2  

N/cm² aralığında ölçüm yapmaya uygun hassas ve  0-25 N/cm² aralığında ölçüm yapmaya uygun 

yüksek kapasiteli pernaveler (vane) verilmektedir.  

 

 Vane cihazı komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmaktadır.  

 

 Vane test seti plastik koruma ve taşıma çantası ile birlikte verilmektedir.  

 

 Ağırlığı 1-2 kg arasında olmaktadır.  

 

 Boyutları 240 x 210 x 50 mm olmaktadır. 

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-TRL/DCP MODEL  

TRL DİNAMİK KONİK PENETROMETRE 
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 BS 1377:9 standardına uygun olarak üretilmiş olmaktadır.  

 Konik penetrometre;  8kg ağırlığında iki parçalı çekiç,  575 mm uzunluğunda çekiç kılavuzu ve  60 

derece açılı 20 mm çaplı  5 adet konik uç, konik uç adaptörü, üst kol,  örs, ölçülendirilmiş alt kol, 

tekrar kullanılabilen sertleştirilmiş nokta, 1000 mm uzunluğunda uzatma çubuğu,  düşey ölçek, el 

aletleri,  kullanım kılavuzu ve ahşap taşıma çantası ile birlikte verilmektedir.  

 Ağırlığı 25-35 kg arasında olmaktadır. Tarafımızca teklif edilen cihazlara ait satış sonrası servis 

yeterlilik belgeleri ve teknik servis personel listesi ve firmada çalıştıklarına dair belgeler 

sunulmaktadır.  

 Tarafımızca Teknik Şartnameye Cevap Belgesi" adı altında teknik şartname ve eklerindeki 

maddelere sırasıyla ayrı ayrı cevap verilmektedir ve cevap maddeleri, broşür, katalog veya 

dokümanlarda şartname maddesi numarası verilmek suretiyle işaretlenmektedir, cihazın marka, 

model ve menşeini belirtilmektedir. Cevaplarda verilen bilgilerin, hangi dokümanda ve kaçıncı 

sayfada olduğu da ayrıca belirtilmektedir. Cevap verilmeyen, işaretlenmeyen veya dokümanı 

belirtilmeyen maddeler, uygun olmadığı şeklinde değerlendirilmektedir. Teknik şartnameye cevap 

belgesi firmamız kaşeli ve firma yetkilimiz tarafından imzalanmış olmaktadır ve teklif zarfı içerisinde 

sunulmaktadır.  

 Teklif edilen katalogların doğrulanabilmesi için firmamızın internet sitesinde katalogların güncel hali 

bulunmaktadır ve bu kataloglara ait linkler teklif dosyasında sunulmaktadır.  

 Katalog. broşür veya Dokümanlar Türkçe veya İngilizce sunulabilmektedir. Katalog, broşür veya 

dokümanlar Türkçe veya İngilizce’den başka bir dilde sunuluyor ise Türkçe onaylı tercümesi ile 

birlikte verilmektedir.  

 Teslim edilecek cihazlar, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim 

edilmektedir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli 

malzemeler) tarafımızdan sağlanmaktadır.  

 Teslim edilecek cihazlar yeni ve kullanılmamış olmaktadır, metal ve diğer aksamında şekil 

bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas olmamaktadır.  

 Eğitimler üretici firma personelimizce verilmektedir.  

 Eğitimler aynı zamanda cihazının bakımı ile kullanıcı seviyesi onarımını da içermektedir.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-217 MODEL ELLE 

ÇALIŞTIRILAN (MANUEL) HİDROLİK NUMUNE 

ÇIKARICI (DİKEY TİP, 60 KN KAPASİTELİ) 
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 TS EN 13286-2, 13286-47, 12697-30; AASHTO T134, T180, T193, T245; ASTM D698, D1557, D1883, 

D1559; BS 1377-4, 1924-2, 598-107 standartlarına uygun olmaktadır.  

 2Elle Çalıştırılan Hidrolik Numune Çıkarıcı; hidrolik bir kriko aracılığı ile BSP (U4) numune 

tüplerinden, 100 mm (4”) ve 150 mm (6”)çaplı CBR, marshall, standard ve modifiye proktor 

kalıplarından numunelerin çıkartılması için tasarlanmış olmaktadır. Numune çıkarıcı; 60 kN lik 

kapasiteye ve 650 mm lik  piston hareket mesafesine sahip olmaktadır.  

 Metal aksamlar paslanmaya dayanıklı galvaniz kaplamadır. 

 Ağırlığı 85-95 kg arasında olmaktadır.  

 Boyutları 450 x 650 x 1650 mm olmaktadır.  

 Numune Çıkarıcı, Adaptör, (100mm (4”) iç çaplı kalıplar için) ve Adaptör (150mm (6”)  iç çaplı 

kalıplar için) ile birlikte verilmektedir.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-TRM/50 MODEL TOPRAK 

TORNA/KIRPICI VE NUMUNE ÇIKARICI 
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 Toprak Torna/Kırpıcı ve Numune Çıkarıcı, 35 mm ile 100 mm arası çaplı toprak numune 

kenarlarının, kırpılması/ sıyrılmasında ve numunelerin tüplerinden çıkartılmasında kullanılmaktadır. 

  

 Tel testere, kırpma bıçağı, 130 mm çaplı tokmağı ile birlikte porselen havan ve kauçuk başlı tokmak  

dahil olmaktadır.  

 

 Dikey açıklık 260 mm olmaktadır.  

 

 Torna  Fonksiyonu    35x70mm  ile 100x200mm arası olmaktadır.  

 

 Numune kırpma ve Çıkarma Fonksiyonu    35x70mm  ile 50x100mm arası olmaktadır.  

 

 Ağırlığı 14-18 kg arasında olmaktadır.  

 

 Boyutları 220 x 300 x 450 mm olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-202/2 MODEL  

YARI–OTOMATİK LİKİT LİMİT (KONİK) 

PENETROMETRESİ 
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 BS 1337:2; NF P94-052-1; CEN ISO/TS 17892-12 standartlarına uygun olmaktadır.  

 Farklı miktarlarda kil içeren toprakların, plastik halden sıvı hale geçtikleri andaki nem içeriklerinin ve 

ayrıca drenajsız kesme dayanımının belirlenmesine uygun olmaktadır.  

 Yarı-Otomatik Likit Limit Penetrometresi, kaba-ince mesafe ayarlama vidalı dökme demir taban 

plakası üzerinde, 0.01 hassasiyette dijital bir penetrasyon ölçüm göstergesi ve otomatik 

penetrasyon zamanlama ünitesinden oluşmaktadır.  

 Cihazda batma ölçümleri dijital uzama ölçer ile yapılmaktadır.  

 Cihaz, standart 5 saniyelik serbest düşüş süresi ne ya da özel deneyler için 99 saniyeye kadar 

ayarlanabilen dijital otomatik penetrasyon zamanlama ünitesine sahip olmaktadır.  

 Zamanlama ünitesi çalışma süresi ayarlandıktan sonra,  cihaz çalıştırıldığında,  belirlenen süre 

boyunca zamanlayıcı penetrasyon iğnesinin numuneye serbest olarak batmasına izin vermektedir 

bu süre sonunda otomatik olarak iğneyi kilitlemektedir.  

 Cihazda, kesme dayanımı deneyi yapılacağı zaman 30° açılı koniye toplam 400 g ağırlığa ulaşacak 

şekilde, 320 gram ağırlık eklenebilmektedir.  

 Cihazla birlikte, otomatik penetrasyon zamanlama ünitesi, 30° açılı penetrasyon konisi ve 3 adet 

alüminyum Ø:55 mm x h:35 mm numune kabı verilmektedir.  

 220 V, 50-60 Hz, 1 faz elektrikle çalışmaktadır.  

 Ağırlığı 13-18 kg arasında olmaktadır.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 

 



 
 

1 BESMAK® Malzeme Test Cihazları                                                                      | www.besmaklab.com 

 

 

BESMAK MARKA BCO-224 MODEL  

BÜZÜLME LİMİT TEST SETİ 
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 ASTM D427, AASHTO T92, UNE 103-108, UNI 10014 standartlarına uygun olarak üretilmiş 

olmaktadır.  

 Toprak numunelerinin kurudukdan sonra, büzülme olmadığında, maksimum 
      su içeriğini tesbit etmek için kullanılır. 
 
 Büzülme Limit Test Seti; 

Üç iğneli Büzülme Plakası 

Numune Kutusu, alüminyum, Ø:45 mm h:10 mm, 2 adet. 

Numune Kutusu, alüminyum, Ø:55 mm h:35 mm 

Porselen Pota, Ø 120 mm 

Spatula, 120 mm   

Cam Mezür, 25 ml 

Taşıma Çantası  ile birlikte verilmektedir.  

 Ağırlığı 1-2 kg arasında olmaktadır.  

 Boyutları 340 x 290 x 80 mm olmaktadır.  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-205 MODEL  

HİDROMETRE TEST SETİ 
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 ASTM D422, AASHTO T88 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmaktadır.  

 

 Hidrometre deney seti;  özel hidrometre su banyosu, hızlı toprak mikseri, 6 adet 1000 ml 

sedimantasyon mezürü, 1 adet 152 h hidrometre, 1 adet 151 h hidrometre, 1 kg sodyum 

hexametafosfat,  ısıtıcı,  sirkülasyon pompası,  600 ml beher ve mezürlere uygun tıpadan 

oluşmaktadır.  

 

 Hidrometre banyosu   600x400x500 mm ölçülerinde,  8 adet 1000 ml lik  mezür alabilecek ve 45-55 

lt   arasında kapasiteli olmaktadır.  

 

 Sedimantasyon mezürü 1000 ml kapasiteli, düz cilalı ağızlı, 18 inch (457mm) boy x 2 ½ inch dış çaplı 

olmaktadır.  

 

 Dijital kronometre olmaktadır. 

 

 Setle birlikte  verilen hızlı mikser  boşken 13,000 dev/dk hızla çalışmaktadır,  paslanmaz çelik  

karıştırma kabı ile birlikte verilmektedir. Karıştırma kabının içerisinde ASTM standardında tarif 

edilen, kap iç yüzeyine dik 4 eşit aralıkla yerleştirilmiş çubuklardan oluşan kulakçıklar olmaktadır.  

 

 Karıştırma kabı yerine yerleştirildiğinde hızlı mikser otomotik olarak çalışmaktadır.  

 

 100W, 230V, 50Hz elektrikle çalışmaktadır.  

 

 Boyutları 330 x 630 x 450 mm olmaktadır.  

 

 Ağırlığı 20 kg olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-209 MODEL  

CBR KALIP VE AKSESUARLAR 
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 CBR kalıbı  TS 1900-1 ve TS1900-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmaktadır.  

 

 CBR kalıp uzatma yakası ve delikli taban plakası ile birlikte verilmektedir.  

 

 CBR kalıbı ve parçaları çelik malzemeden üretilmiş ve paslanmaya karşı galvaniz kaplanmış  

olmaktadır.  

 

 5 Adet CBR Kalıp 152 mm iç çapında ve iç yüksekliği 127mm olmaktadır.( CBR kalıbı ile birlikte her 

birinden 5 adet düz ve 5 adet delikli taban plakası verilmektedir.)  

 

 Kalıp  ölçülerinin  doğruluğu ± 1 mm olmaktadır.  

 

 CBR kalıbına uyumlu 5 adet T kulplu  151mm çap x 51  mm yüksekliğinde yükleme diski 

verilmektedir.  

 

 CBR kalıbına uyumlu 2.3 kg ağırlığında iç çapı 54 mm, dış çapı 149,2 mm, her birinden 5 adet düz ve 

delikli sürsaj verilmektedir.  

 

 CBR kalıbına uyumlu 2,27 kg ağırlığında Yarıklı sürsaj verilmektedir.  

 

 CBR kalıbına uyumlu 148 mm çaplı  No:5 100 adet içeren 5 Kutu filtre kağıdı  verilmektedir.  

 

 CBR kalıbına uyumlu bir kenarı keskin 300 x 30 x 5 mm ölçülerinde 5 adet düzeltme bıçağı 

verilmektedir.  

 

 Yukarıdaki özellikleri verilen teçhizatlar Makineler Grubunda teknik özellikleri belirtilen  Otomatik 

Dijital CBR Test Cihazına ( Yük Halkalı, 50 kN kapasiteli, çift kolonlu gövde, 220-240V, 50-60Hz, 1faz ) 

uygun olmaktadır.  

 
 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-232 MODEL  

BALON YOĞUNLUK SETİ (1600 ML) 

 

 

 
                                                                            

 

 

 

 



 
 

2 BESMAK® Malzeme Test Cihazları                                                                      | www.besmaklab.com 

 

 ASTM Tipi Balon Yoğunluk Seti, alüminyum gövde içine yerleştirilmiş 1596 ml kapasiteli bir mezür, 

çift yönlü aspiratör pompası, 9 inc-karelik yoğunluk plakası ve 12 lastik balondan oluşmaktadır.  

 

 Çalışma prensibi kum kesafet deney setine benzer, ancak deliğin içine su pompalanır ve lastik bir 

balona doldurulur. 

 

 Kullanılan su miktarı derecelendirilmiş mezür ile kolaylıkla saptanabilmektedir.  

 

 

 ASTM Tipi Balon Yoğunluk Seti aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir; 

• Lastik Balon,12 adet 

• Yoğunluk Plakası  

 

 

 Boyutları 250x250x700 mm olmaktadır.  

 

 Ağırlığı 6.5 – 7.5 kg arasında olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-214/3 MODEL  

KUM KONİSİ 
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 ASTM D1556, AASHTO T181, T191 standardına uygun olarak üretilmektedir.  

 

 Kum Konisi Seti arazide gerçekleştirilen sıkıştırma uygulamalarının kontrolü için uygun olmaktadır. 

 

 Test, sıkıştırılmış zeminde bir delik kazmak ve daha sonra örneklenen toprağı toplamak, kurutmak 

ve tartmak, daha sonra da deliğin kuru kum ile doldurulması suretiyle yapılmaktadır. 

 

  Kum Konisi Seti; vanalı koni, plastik bidon ve koni ağzına uygun flanşlı deliğe sahip metal tepsiden 

oluşmaktadır.  

 

 6,5 inç ölçülerinde olmaktadır.  

 

 Büyük dane çaplı iri agrega içeren sıkıştırma uygulamalarında, yoğunluğun yerinde belirlenmesi için 

Yoğunluk Kasnağı da verilmektedir.  

 

 Gerekli kum ve kalibrasyon sağlanmaktadır.  

 

 Boyutları 300 x 300 x 550 mm olmaktadır.  

 

 Ağırlığı 3.5-4.5 kg arasında olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-224/1 MODEL  

BÜZÜLME LİMİT KALIBI 
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 BS 1377:2 ve TS 1900-1 Deney 4(A) standartlarına uygun olarak üretilmiş olmaktadır.  

 

 Düşük kil içeriğine sahip toprakların büzülme ve plastik özelliklerini tespitte kullanılabilmektedir.  

 

 Kalıp 140 mm uzunluğunda ve 12,5 mm çapında pirinçten imal edilmiş olmaktadır.  

 

 Kalıbın her iki ucunda sabit durmasını sağlayacak parçalar olmaktadır.  

 

 Boyutları 20x30x160 mm olmaktadır.  

 

 Ağırlığı 0.2-0.5 kg arasında olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BCE-309 MODEL SARSMA 

CİHAZI (ŞOK MASASI) 
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 EN 196-1, ISO 679   standardına uygun olmaktadır.  

 

 Tabla standartta belirtilen 60 devir/dk. lık vuruş yapmaktadır.   

 

 Cihazın düşüş yüksekliği 15.0mm olmaktadır.  

 

 Cihaz elektronik sayaçlı olmaktadır önceden ayarlanmış vurma sayısına ulaştığında otomatik olarak 

durmaktadır.  

 

 Tablayı mile bağlayan kollar sağlam olmaktadır ve dış çapı 17 ile 22 mm aralığında seçilmiş olan 

yuvarlak borudan imal edilmektedir.  

 

 Cihaza kalıp ve doldurma hunisi monte edildiğinde kalıp doldurma hunisi ve hareketli aksamın 

toplam ağırlığı  20 kg ± 0,5  kg olmaktadır.  

 

 Milin hareketinden kaynaklanan tablanın merkezinin yatay yer değiştirmesi,  1,0 mm den fazla 

olmamaktadır.  

 

 Hareketli tabla altında bulunan dış bükey uç ve durdurucu en az 500 HV Vickers sertliğinde 

sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş olmaktadır.  

 

 Cihazın motor ve elektronik kısımları bir koruma sacıyla kapatılmış olmaktadır.  

 

 Dış bükey ucun kavisi yaklaşık 0,01 mm olmaktadır.  

 

 Cihaz 220 V, 50-60 Hz, 1 faz olmaktadır.  

 

 Gücü 250 W olmaktadır.  

 

 Ağırlığı 23-30 kg olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-678 MODEL 

ÜÇ GÖZLÜ BOY DEĞİŞİMİ ÖLÇÜM KALIBI 

(40X40X160 MM) 

 

          

 

 EN 196–1, ASTM C109, BS 4550 standartlarına uygun olmaktadır.  

 

 Boy değişim (rötre) deney standartlarında tanımlanan deney yöntemlerine göre, boy 

değişiminin  belirlenmesi  için,  kalıplarda çivi yerleri bulunmaktadır.  

 

 Kalıp, genleşme çivileri  ile birlikte tedarik edilmektedir.  

 

 Çelikten imal edilmiş olmaktadır.  

 

 Çimento kalıpları 40x40x160 mm ölçülerinde ve Üç gözlü olarak dizayn edilmiş olmaktadır.  
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 Kalıbın Yüzey sertliği HV400 olmaktadır.  

 

 Kalıp parçalarının et kalınlığı en az 10 mm olmaktadır.  

 

 Kalıbın her bir göz uzunluğu 160mm (+,- 0,8)mm olmaktadır.  

 

 Kalıbın her bir göz derinliği 40,1mm (+,- 0,1)mm olmaktadır.  

 

 Kalıbın her bir göz genişliği 40mm (+,- 0,2)mm olmaktadır.  

 

 İç yan yüzeylerin düzgünlük toleransı 0,03mm olmaktadır.  

 

 Yüzeylerin taban yüzeyine ve bitişik iç yüzeylerin birbirine göre diklik toleransı 0,2 mm olmaktadır.  

 

 İç yüzeylerin yüzey dokusu N8 den daha pürüzlü olmamaktadır.  

 

 Dayanıklı, geçirimsiz ve temizlenmesi kolay olmaktadır.  

 

 Ölçüleri 300x190x70 mm olmaktadır.  

 

 Ağırlığı 11-14 arasında kg olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 



 
 

1 BESMAK® Malzeme Test Cihazları                                                                      | www.besmaklab.com 

 

 

BESMAK MARKA BCE-311/10 MODEL FEED 

HOPPER (BESLEME HAZNESİ) 

 

 

 

 

 

 Sarsma tablası üzerindeki Kalıplara numune doldurulmak üzere kullanılacak şekilde tasarlanmış 

olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BCO-120/21 MODEL  

ÜÇ GÖZLÜ KALIP 50X50X50 MM 
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 EN 196–1, ASTM C109, BS 4550 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.  

 

 Çelikten imal edilmiş olmaktadır.  

 

 Çimento kalıpları 50x50x50 mm ölçülerinde ve Üç gözlü olarak dizayn edilmiş olmaktadır.  

 

 İç yan yüzeylerin düzgünlük toleransı 0,03mm olmaktadır.  

 

 Dayanıklı, geçirimsiz ve temizlenmesi kolay olmaktadır.  

 

 Yüzeylerin taban yüzeyine ve bitişik iç yüzeylerin birbirine göre diklik toleransı 0,2 mm olmaktadır.  

 

 İç yüzeylerin yüzey dokusu N8 den daha pürüzlü olmamaktadır.  

 

 Boyutları 110x230x60 mm olmaktadır.  

 

 Ağırlığı 2-4 kg arasında olmaktadır.  

 

 Çelik kalıplara korozyon önleyici yağ uygulanmış olmaktadır.  

 

 Kalıplar, numunelerin kolay çıkarılabilmesi için yan duvarları menteşeli veya kolay sökülüp açılabilir 

özelliktedir. 

 

 Toplamda 2 adet olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-644 MODEL MEKANİK 

HİGROMETRE, BGE-643 MODEL TERMOMETRE, 

BGE-645 MODEL BAROMETRE 
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BESMAK MARKA BGE-644 MODEL DİJİTAL 

THERMO HİGROMETRE, MAKS-MİN 

TERMOMETRE 

 
 

 Geniş LCD Ekrana sahip olmaktadır.  

 Dijital olarak max-min sıcaklık değerlerini göstermektedir. 

 Celcius(C) veya Fahrenhayt(F) olarak ayarlanabilmektedir. 

 Saat ve alarm fonksiyonu olmaktadır. 

 İç Ortam Sıcaklık Ölçüm Aralığı  0°C ... +50°C olmaktadır.  

 Dış Ortam Sıcaklık Ölçüm Aralığı -50°C ... +70°C olmaktadır.  

 Nem Ölçüm Aralığı  10 - 99%RH  olmaktadır.  

 Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu ±1°C olmaktadır.  

 Nem Ölçüm Doğruluğu ±%5 olmaktadır.  

 Çıkartılabilir Dış Ortam Sıcaklık Sensörü bulunmaktadır.  

 Cihazın alarm fonksiyonu, tarih ve saat dönüşümlü olarak gösterebilme, °C ve F birimleriyle ölçüm 

yapabilme özelliği olmaktadır. 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-643 MODEL CAM 

TERMOMETRE 

 

 
 

 

 Cam Termometre, max 310°C olmaktadır, boyutları 30x30x300 mm olmaktadır. Ağırlığı 0.1 kg 

olmaktadır.  

 

 Cam Termometre, max 110°C olmaktadır, boyutları 30x30x300 mm olmaktadır. Ağırlığı 0.1 kg 

olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-645 MODEL  

BAROMETRE TERMOMETRE 

 

 

 
 

 

 Dış Çapı 60-100 mm arasında olmaktadır.  

 

 2. Basıncı 0-32 lt/ min olmaktadır.  

 

 3. Çalışma Basıncı 0-25 lt/min olmaktadır.  

 

 4. Ağırlığı 50-100 gram aralığında olmaktadır.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-624 MODEL 

CAM MEZÜR 
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 Ürünler, kaliteli cam malzemeden yapılmış olmaktadır.  

  Ürünlerin, üzerinde aşınma ve silmeye karşı dayanaklı derecelendirme skalası olmaktadır.  

 Ürünlerin skala rengi, kimyasallar konulduğunda görülebilmektedir.  

 Ürünler malzeme isimlerinde belirtilen ölçülerde ve özeliklerde olmaktadır.  

 Ürün, orjinal ambalajda olmaktadır, ambalaj üzerinde firmamızın adı veya ticarî adı ve adresi, 

üretim parti (LOT) numarası, varsa özel depolama şartları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı 

olmaktadır.  

 Tarafımızca, ürüne ait marka adı, üretici firma adı, üretim parti (LOT) numarası, varsa model, 

firmamıza ait malzeme kodu bilgilerini ürün tesliminde yazılı olarak sunulmaktadır.  

 10-25-50-100-250-500 ml kapasitelerde 6 adet mezürden oluşmaktadır. 

Adet Ürün Tanımı Boyutlar Ağırlık 

1 Cam Mezür 10 ml 13x13x140 mm 0.05 kg 

1 Cam Mezür 25 ml 20x20x145 mm 0.1 kg 

1 Cam Mezür 50 ml 26x26x180 mm 0.1 kg 

1 Cam Mezür 100 ml 30x30x250 mm 0.1 kg 

1 Cam Mezür 250 ml 40x40x320 mm 0.2 kg 

1 Cam Mezür 500 ml 50x50x390 mm 0.25 kg 

  

  

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-625 MODEL 

BEHERLER 
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 DIN ISO 8255-1 standardına uygun olmaktadır.  

 Borosilikat camlarımız içerisindeki düşük alkali madde olmaktadır.  

  Tamamen düz ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olmaktadır.  

  Saf, şeffaf ve kimyasal direnci yüksek, I. sınıf borosilikat cam olmaktadır.  

 Ambalajlar orijinal olmaktadır.  

 Ürünlerin hacimleri şartnameyi sağlamaktadır ve teklifte belirtilmektedir.  

 Ürünlerin saflıkları, marka ve kodları teklifte belirtilmektedir.  

 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 400 –  600 ml kapasiteli setten oluşmaktadır. 

Adet Ürün Tanımı Boyutlar Ağırlık 

1 Beher 10 ml 34x34x50 mm 0.01 kg 

1 Beher 25 ml 42x42x60 mm 0.05 kg 

1 Beher 50 ml 50x50x70 mm 0.1 kg 

1 Beher 100 ml 60x60x80 mm 0.1 kg 

1 Beher 250 ml 70x70x95 mm 0.1 kg 

1 Beher 400 ml 80x80x100 mm 0.2 kg 

1 Beher 600 ml 90x90x125 mm 0.25 kg 

  

  

 Menşeisi Türkiye’dir.  
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BESMAK MARKA BSO-206/2 MODEL STANDART 

PROKTOR KALIP VE BSO-206/1 MODEL 

STANDART PROKTOR TOKMAK (ASTM) 
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 ASTM D698,D1557,D558  T134 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmaktadır.  

 

 Standart kalıplar alt tabla, gövde ve yakadan oluşmaktadır.  

 

 Standart kalıbın   iç çapı 101,6±0,4 mm,  yüksekliği 116,40±0,5 mm,  ağırlığı  6-8 kg arasında 

olmaktadır.  

 

 Kalıplar galvanizli çelik malzemeden üretilmiş olmaktadır.  

 

 Standart tokmağın çapı  50,8  mm,  serbest düşme yüksekliği 304,8±1  mm, ağırlığı 2495 ± 23  gr  

olmaktadır.  

 

 Tokmağın tutma kısmı metal olmaktadır ve  parmak sıkışmalarını önleyecek şekilde alt kısmı konik 

tasarlanmış olmaktadır.  

 

 Tokmağın tutma kısmı metal olmaktadır ve  parmak sıkışmalarını önleyecek şekilde alt kısmı konik 

tasarlanmış olmaktadır. 

 

 5 adet tokmak ve 5 adet kalıp verilmektedir.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BSO-206/5 MODEL MODİFİYE 

PROKTOR KALIP VE BSO-206/4 MODEL 

MODİFİYE PROKTOR TOKMAK (ASTM) 
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 ASTM D698,D1557,D558  standartlarına uygun olarak üretilmiş olmaktadır.  

 

 Modifiye proktor kalıplar alt tabla, gövde ve yakadan oluşmaktadır.  

 

 Modifiye proktor kalıbın   iç çapı 152.4 ± 0,7 mm,  yüksekliği 116,4± 0,5 mm, ağırlığı  8-10 kg 

arasında olmaktadır.  

 

 Kalıplar galvanizli çelik malzemeden üretilmiş olmaktadır.  

 

 Modifiye proktor tokmağın çapı 50.8 mm düşme yüksekliği 547 ± 1,3 mm,  yüksekliği tokmak kütlesi 

4540 ± 10 g, ağırlığı  7-9 kg arasında olmaktadır.  

 

 Tokmağın tutma kısmı metal olmakta ve parmak sıkışmalarını önleyecek şekilde alt kısmı konik 

tasarlanmıştır. 

 

 5 adet kalıp ve 5 adet tokmak verilmektedir.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BMT-E/TRI MODEL 

MULTİPLEKS UNİVERSAL ELEKTROMEKANİK 

TEST CİHAZI TECHİZATLARI 

Aşağıda teknik özellikleri verilen teçhizatlar ve aparatlar Sematron U-Touch Pro Kontrol Üniteli 50 kN 

Kapasiteli  Multipleks Universal Elektromekanik Test Cihazıyla Uyumlu Çalışacak Özellikte olmaktadır.   

               

 Üç eksenli UU deney seti, yükleme cihazı, LCD ekranlı dijital veri toplama ve kontrol ünitesi, üç 

eksenli deney hücresi, hücre içi numune bağlantı aparatları,  yağ-su sistemi ile çalışan sabit basınç 

ünitesi, su tankı,  deplasman ölçümleri için 25 mm x 0.001 mm çözünürlüklü deplasman ölçüm 

sensörü, yük ölçümleri için 500 kg kapasiteli yük hücresi,  1 adet basınç transduceri, yazılım ve 

numune hazırlama aparatlarından oluşmaktadır.  

 Deney seti ile birlikte verilecek veri toplama ünitesi en az 4  kanallı olmaktadır sistemde bulunan 

tüm sensörlerden gelen bilgiyi toplayıp kaydedip  bilgisayar yazılımına iletmek üzere 

kullanılabilmektedir.  

 Yazılım numuneye ait bilgilerin girişine uygun olmaktadır, mukavemet birim deformasyon vb. 

hesaplamaları yapabilmektedir.  

 Üç eksenli deney  hücresi 1700 kPa basınca dayanıklı olmaktadır, hücrede 3 adet su girişi veya çıkışı 

için valf monte edilmiş kanal bulunmaktadır. Hücrenin taban kısmı 38 ve 50 mm lik numunenin 

yerleştirildiği alt plakaları monte etmeye uygun olmaktadır.  

 Üç eksenli deney hücresi ile birlikte 38 mm ve 50 mm çaplı numunelere uygun hücre içi numune 

bağlantı aparatları ( alt ve üst plakalar)  verilmektedir. Alt ve üst plakalarda numunenin suya 

doyurabilmesi ve boşluk suyunun alınabilmesi için ikişer adet kanal bulunmaktadır.  

 Deney seti ile birlikte yağ-su sistemi ile çalışan sabit basınç ünitelerinden 2 adet verilmektedir. Yanal 

basınç üniteleri hücre içi yanal basıncın oluşturulması ve numune içerisine basınçlı su yollamak  için 

kullanılabilmektedir. Yanal basınç üniteleri  üzerinde basıncı görebilmek için 0.2 bar hassasiyetinde 

dijital bir basınç ölçüm sensörü olmaktadır.  
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 Yanal basınç ünitesi 0 kPa ile 1700 kPa arasında istenilen basınca ayarlanabilmektedir ve  ayarlanan 

basıncı en az 3 gün süreyle muhafaza edebilmektedir,  ayarlanan basınç en fazla % 1 oranında 

azalmaktadır.  

 Deney seti ile birlikte 3 adet  basınç transduseri verilmektedir. Elektronik basınç transduseri 1700 

kPa kapasiteli ve 0.01 bar hassasiyetli olmaktadır. Hücre içi basıncı gösteren bu transducer hücreye 

üstünde hava alma vanası olan bir blok yardımı ile monte edilmiş olmaktadır.  

 Su tankı en az 20 lt kapasiteli, fleksi glass malzemeden imal edilmiş olmaktadır, duvara asma 

aparatıyla beraber verilmektedir ve vakumlama tertibatı bulunmaktadır.  

 Deney  için gerekli hortumlar, 38 mm ve 50 mm lik numunelere uygun 2 şer  adet poroz disk, O ring 

yerleştirme aparat,   tepe ve yanal filtre kağıdı, disk filtre kağıdı  ve numune hazırlama aparatları  

cihazla birlikte verilmektedir.  

Yukarıda detayları verilen teçhizatlar aşağıdaki tabloda sıralanmaktadır; 

 

Üst basinç plakasi (küresel yatakli). Multiplex test cihazinda tek eksenli basma deneyleri 

için. 

1 

Yük Hücresi, 5 kN Kapasiteli, S tipi. 1 

Standard Üç Eksenli Hücresi, 38 mm ile 50 mm arasi çapli numuneler için. 1 

Üç Baglanti Hatli Blok, Üç Eksenli Deney Hücreleri için, 1 

Basinç Ölçüm Sensörü, 2000 kPa  3 

Yag/Su Sabit Basinç Ünitesi, 1700 kPa (max), 2 L yag ile birlikte.220-240V, 50-60Hz, 1faz. 2 

Otomatik Hacim Degisim Ünitesi 1 

4 Kanalli Veri Okuyucu, 24 bit A/D çevirici/convertor, dijital artis/gain seçimi, 1 

Hava alma tanki, 7 lt 1 

Plastik Hortum, Ø8 mm DÇ 3m 3 

Alt (taban) Adaptör, 38 mm çapli numuneler için 1 

Delikli Üst Adaptör, 38 mm çapli numuneler için 1 

Naylon Tüp, 38 mm çapli delikli üst adaptörün drenaji için (CU, CD testleri için) 1 

Poroz disk, 2 adet 38 mm çapli üç eksenli deney numuneler için 1 

Lastik Membran, 38 mm çap x 150 mm uzunlukta (10'luk pakette) 1 

Membran Yerlestirme Aparati, 38 mm çapli numuneler için 1 

O ring, 38 mm çapli numuneler için (10'luk pakette) 1 

O ring Yerlestirme Aparati, 38 mm çapli numuneler için 1 

Yanal Filtre kagidi, 38 mm çapli numuneler için (50 adet) 1 
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Disk Filtre kagidi, 38 mm çapli numuneler için (100 adet) 1 

Iki parçali bölme kalip, 38 mm çapli numuneler için 1 

Kesici, 38 mm çapli numuneler için 1 

Numune Itici Aparat, Alüminyum 38 mm çapli numuneler için 1 

Alt (taban) Adaptör, 50 mm çapli numuneler için 1 

Delikli Üst Adaptör, 50 mm çapli numuneler için 1 

Naylon Tüp, 50 mm delikli üst adaptörün drenaji için (CU, CD testleri için) 1 

Poroz disk, 2 adet 50 mm çapli üç eksenli deney numuneler için 1 

Lastik membran, 50 mm çap x 200 mm uzunluk (10'luk pakette) 1 

Membran Yerlestirme Aparati, 50 mm çapli numuneler için 1 

O ring, 50 mm çapli numuneler için (10 luk pakette) 1 

O ring yerlestirme aparati, 50 mm çapli numuneler için 1 

Yanal Filtre kagidi, 50 mm çapli numuneler için (50 adet) 1 

Disk Filtre kagidi, 50 mm çapli numuneler için (100 adet) 1 

Iki parçali bölme kalip, 50 mm çapli numuneler için 1 

Kesici, 50 mm çapli numuneler için 1 

Numune Itici Aparat, alüminyum 50 mm çapli numuneler için 1 

UU Üç Eksenli Testi Yazilimi, Üç eksenli deney konfigürasyonlari için. 1 

 UU/CU/CD Üç Eksenli Testi Yazilimi, Üç eksenli deney konfigürasyonlari için. 1 
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BESMAK MARKA BMT-LPS MODEL LİNEER 

POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN  

SENSÖRÜ (100 MM) 

 

 

 

 Sensörün deplasman boyu 100 mm olmaktadır.  

 

 Sensör, potansiyometrik ( rezistif ) prensiple lineer olarak çalışmaktadır.  

 

 Gövde, Alüminyumdan imal edilmiş olmaktadır ve  çift taraftan yataklı mili olmaktadır, cetvelin 

içinde mili dışarı iten geri itme yayı olmaktadır.  

 

 Ölçülecek malzemeye bağlanarak değil, dokunarak temas halindeyken değişiklikleri 

ölçebilmektedir.   

 

 Tekrarlanabilirlik-< 0,01% olmaktadır.  
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 Linearite (Bağımsız Doğrusallık)-% 0,075 - % 0,25 olmaktadır.  

 

 Direnç değerleri-1,5 Kohm olmaktadır.  

 

 İzolasyon direnci-≥10 Mohm olmaktadır.  

 

 Maksimum akım-10 mA olmaktadır.  

 

 Maksimum gerilim  24V olmaktadır.  

 

 Koruma Sınıfı IP 40 olmaktadır.  

 

 Çalışma Ortam Sıcaklığı - 30° C / + 100° C olmaktadır.  

 

 Mekanik ömür, 100 milyon hareket olmaktadır.  

 

 Darbe ve vibrasyona karşı dayanıklı olmaktadır.  

 

 3 adet verilmektedir.  

 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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BESMAK MARKA BGE-651/9 MODEL ANALOG 

KOMPARATÖR SAATİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Adet Analog Komparatör Saati, 50 x 0,01 mm, 0-100 Skalalı, Saat Yönlü olmaktadır.  

 Plastik dönebilir gösterge çemberi olmaktadır. 

 Menşeisi Türkiye’dir. 

 


