
 
 

 

BESMAK BMT-CUS Serisi SEMATRON V2                  
ELEKTRONİK VERİ OKUMA VE KONTROL ÜNİTESİ  

BESMAK tarafından yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda üretilen BMT-CUS Serisi Sematron V2 

elektronik veri okuma ve kontrol ünitesi, üniversal yapısı sayesinde Çekme, Basma, Eğilme vb. üniversal 

test sistemlerinde statik ve dinamik uygulamaları yük, deplasman ve deformasyon kontrollü olarak 

gerçekleştirebilen yüksek performans ve veri toplama - işleme hızına sahip elektronik kontrol sistemidir. 

Sematron V2 yıllardır hidrolik ve elektromekanik test cihazlarda kullanılan “kapalı devre çevrim 

(closed-loop control) metodu” ile cihazları kontrol eden dünyanın hassas elektronik kontrol 

sistemlerinden birisidir. 

Sematron V2 kontrolör, yük hücresi, video ekstensometre, otomatik ekstensometre, LVDT, 

iklimlendirme kabini, sıcaklık kabini vb. gibi algılayıcılara bağlanabilir, tanıyabilir ve kalibrasyonunu 

sağlayabilir özelliktedir. 

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

sıfırlama ve otomatik kırıldı algılama gibi pek çok özelliğe sahiptir. 

 Sematron V2 kontrol sistemi, günümüzün son teknolojisi olan AD çeviriciler sayesinde en az 20-

bit çözünürlüğe sahiptir. 

 Sematron V2 kontrol sisteminin bilgisayar bağlantısı USB ve LAN üzerinden yapılabilmektedir. 

 Sematron V2 kontrol sistemi universal yapıda olup, yük deplasman ve deformasyon(Strain) 

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

yüklemeler gibi fonksiyonları kontrol edebilme özelliğine sahiptir. 

 Sematron V2 kontrol sisteminin veri toplama hızı 1000Hz (1000 örnek/saniye)’dir. İsteğe, talebe 

ve uygulamalara bağlı olarak 10000Hz (10000 örnek/saniye)’e kadar farklı seçenekler mevcuttur. 

 Sematron V2 kontrol sistemi Besmak Universal Test Yazılımı ile birlikte, kullanımı kolay ve kullanıcı 

dostudur. 

 
(Temsilidir.) 



 
 

 

 
 

 

SEMATRON V2 GENEL ÖZELLİKLERİ 
 

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

Veri Toplama Çözünürlüğü 20 Bit  
  

Bilgisayar Bağlantısı USB ve LAN  
  

Kontrol Fonksiyonları Rampa yükleme, yükte sabit tutma, durdurma, geri dönme, çevrimsel 
yüklemeler vb. statik ve dinamik uygulamalar 

  
Kanal Sayısı 4 Kanallı standart, 16 kanala kadar opsiyonel 

  
Kanal Çözünürlüğü 20 Bit  

  
Kalibrasyon Fonksiyonu Var ( seçilen sensörler üzerinden otomatik olarak ) 

  
Sürücü Arayüzü +/- 10 Volt ve/veya 0-20 mA  

  

       

 
 (Temsilidir.) 

 


