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Vákuumos tömörségvizsgálat 
Vizsgálókeretek, szivattyú 

 
 
 

 
Tompavarrat vizsgálókeret 

 

 
 

Elérhető hosszúságok: 
 500mm 
 600mm 
 750mm 
Igény esetén egyedi méretek legyártására is van lehetőség! 

 
 
 

 
90°-os sarokvarrat vizsgálókeret 

 

 
 

Elérhető hosszúságok: 
 500mm 
 600mm 
Igény esetén egyedi méretek legyártására is van lehetőség! 

 
 
 



 

 
Miniatűr 90°-os sarokvarrat vizsgálókeret 

 
Miniatűr sarokvarrat vizsgálatához. 
Az alap keret segítségével maximum 40mm falmagasságig és 250mm hosszúságig 
tudunk vizsgálni. 
Igény esetén egyedi méretek legyártására is van lehetőség! 

 
 

270°-os sarok vizsgálókeret 
 

 
90°-os belső sarokvarratok külső oldali vizsgálatához (270°). 

 
 

Átlapolt vizsgálókeret 

 
Elérhető modellek: 
 Lépcsőmagasság: 6 mm 

Ajánlott lemezvastagság: 3-9mm 
Standard hosszúság méretek: 500mm-600mm-750mm 
Igény esetén egyedi méretek legyártására is van lehetőség! 
 

 Lépcsőmagasság: 8 mm 
Ajánlott lemezvastagság: 5-11mm 
Standard hosszúság méretek: 500mm-600mm-750mm 
Igény esetén egyedi méretek legyártására is van lehetőség! 
 

 Lépcsőmagasság: 10 mm 
Ajánlott lemezvastagság: 7-13mm 
Standard hosszúság méretek: 500mm-600mm-750mm  
Igény esetén egyedi méretek legyártására is van lehetőség! 



 

 
3x90°-os belső sarokvarrat vizsgálókeret 

 

 
Belső 3x90°-os sarokvarrat vizsgálókeret. 
Oldalhosszúságok: 3 x 270 mm 

 
 

Miniatűr 3x90°-os belső sarokvarrat vizsgálókeret 
 

 
 

Miniatűr belső 3x90°-os sarokvarrat vizsgálókeret. 
Oldalhosszúságok: 3 x 60 mm 

 
 

3x270°-os külső sarokvarrat vizsgálókeret 
 

 
 

Külső, 3x270°-os sarokvarratok vizsgálatához. 
 
 
 
 



 

 
Miniatűr vizsgálókeret csőszerelvény tompavarrataihoz 

 

 
 
 DN 25 
külső átmérő: maximum 33,7 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 100 mm 
 DN 32 
külső átmérő: maximum 41 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 110mm 
 DN 40 
külső átmérő: maximum 48,3 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 100 mm 

 DN 50 
külső átmérő: maximum 60,3 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 125 mm 
 DN 65 
külső átmérő: maximum 76,1 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 150 mm 
 DN 80 
külső átmérő: maximum 88,9 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 170 mm 

 
 

Vizsgálókeret csőszerelvény tompavarrataihoz 

 
 
 

 DN 100 
külső átmérő: maximum 114,3 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 195 mm 
 DN 125 
külső átmérő: maximum 139,7 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 220 mm 
 

 DN 150 
külső átmérő: maximum 168,3 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 260 mm 
 DN 200 
külső átmérő: maximum 291,1 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 340 mm

 



 

 
 DN 250 
külső átmérő: maximum 114,3 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 400 mm 
a vizsgálati terület a kerület ¼ része 
 DN 300 
külső átmérő: maximum 323,9 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 440 mm 
a vizsgálati terület a kerület ¼ része 
 DN 350 
külső átmérő: maximum 355,6 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 460 mm 
a vizsgálati terület a kerület ¼ része 
 DN 400 
külső átmérő: maximum 406,4 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 500 mm 
a vizsgálati terület a kerület ¼ része 
 DN 450 
külső átmérő: maximum 457 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 540 mm 
a vizsgálati terület a kerület ¼ része 
 DN 500 
külső átmérő: maximum 508 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 570 mm 
a vizsgálati terület a kerület ¼ része 
 DN 550 
külső átmérő: maximum 559 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 610 mm 
a vizsgálati terület a kerület ¼ része 
 DN 600 
külső átmérő: maximum 610 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 570 mm 
a vizsgálati terület a kerület 650 része 
 DN 700 
külső átmérő: maximum 711 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 670 mm 
a vizsgálati terület a kerület ¼ része 

 DN 800 
külső átmérő: maximum 813 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 700 mm 
a vizsgálati terület a kerület 1/5 része 
 DN 900 
külső átmérő: maximum 914 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm 
a vizsgálati terület a kerület 1/5 része 
 DN 1000 
külső átmérő: maximum 1.016 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm 
a vizsgálati terület a kerület 1/6 része 
 DN 1100 
külső átmérő: maximum 1.118 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm 
a vizsgálati terület a kerület 1/6 része 
 DN 1200 
külső átmérő: maximum 1.219 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm 
a vizsgálati terület a kerület 1/7 része 
 DN 1300 
külső átmérő: maximum 1.321 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm 
a vizsgálati terület a kerület 1/7 része 
 DN 1400 
külső átmérő: maximum 1.422 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm 
a vizsgálati terület a kerület 1/7 része 
 DN 1500 
külső átmérő: maximum 1.524 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm 
a vizsgálati terület a kerület 1/8 része 
 DN 1600 
külső átmérő: maximum 1.626 mm-ig 
keret hosszúsága körülbelül: 730 mm 
a vizsgálati terület a kerület 1/8 része 

 
Vizsgálatnál a szomszédos vizsgálati területeket legalább 50-60mm-es átfedési 
lépésekkel kell vizsgálni. (hivatkozva EN 1593) 
 



 

 
Kör alapú tartályok belső sarokvarrataihoz vizsgálókeret 

 

                
 

 D=2.250 mm sarokvarrat vizsgálókeret 
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 2.000 mm – 2.600 mm 
vizsgálókeret hosszúsága: 500 mm 

 D=2.800 mm sarokvarrat vizsgálókeret 
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 2.500 mm – 3.200 mm 
vizsgálókeret hosszúsága: 500 mm 

 D=3.450 mm sarokvarrat vizsgálókeret 
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 3.100 mm – 3.850 mm 
vizsgálókeret hosszúsága: 600 mm 

 D=4.050 mm sarokvarrat vizsgálókeret 
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 3.600 mm – 4.600 mm 
vizsgálókeret hosszúsága: 600 mm 

 D=4.900 mm sarokvarrat vizsgálókeret 
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 4.250 mm – 5.850 mm 
vizsgálókeret hosszúsága: 600 mm 

 D=6.500 mm sarokvarrat vizsgálókeret 
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 5.400 mm – 8.300 mm 
vizsgálókeret hosszúsága: 700 mm 

 D=8.750 mm sarokvarrat vizsgálókeret 
min. és max. tartály belső átmérő tartomány: 8.000 mm – 10.500 mm 
vizsgálókeret hosszúsága: 700 mm 

 D=15.000 mm sarokvarrat vizsgálókeret 
min. tartály belső átmérő tartomány: 10.000 mm-től 
vizsgálókeret hosszúsága: 700 mm 

 
 
 
 
 

 



 

 
Vákuumkeretek speciális vizsgálati feladatokhoz 

 

 
 
Kör alapterületű vákuumkeretek 
 átmérő: kb. 125 mm  
 átmérő: kb. 200 mm  
 átmérő: kb. 250 mm  
 átmérő: kb. 300 mm  
 átmérő: kb. 400 mm  

 
 

VSP 1TS Vákuumszivattyú 
 

 
Jellemzők: 
 fokozatmentes finom szabályozás 
 motorteljesítmény 230V,50 Hz, 0,37kW 
 vákuumteljesítmény: -850 mbarl/s leszívás, 150mbarl/s vákuum 
 teljesítmény 8 m3/ óra 
 gyorscsatlakozó, 3 m kábel 
 súly: 19kg 
 méret: 440x200x400mm 

 
       
 


