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DYCOMETAL zoutnevel testkamer 
 

Deze testkast is bedoeld voor het uitvoeren van zout nevel testen en versnelde corrosie 

testen door zout nevel van vastgestelde samenstelling in vastgestelde condities. 

Deze testkamers zijn gebouwd voor testen cf volgende standaards: 

ISO9227, ASTM B117, ASTM G85 annex 1, DIN50021, AFNOR X41-002, AFNOR A05-109, 

MIL-STD 810, IEC60068-2-11 part 2, BS3900 part F12 BS7479 ISO7253, VG95210 

methode 101C, 50180 methode A1-A2-A3, GM4465P, JIS H 8502 methode 1-2-3, D17 

1058. 

 

Omschrijving 

 

• De deksel is gemaakt van transparant materiaal 

om goed zicht te hebben op de werkstukken. 

• De deksel is zodanig afgeseald dat zoutnevel niet 

ontsnapt tijdens testen  

• Het sample houder is uitneembaar, optioneel is 

een verstevigde bodem verkrijgbaar voor zware 

werkstukken te plaatsen in de testkamer 

• Het interieur is van hoogwaardig kunststof en 

naadloos gevormd 

• Verwarming elementen zijn geïntegreerd voor 

optimale uniformiteit  

• Exterieur RVS A304 met poedercoating in  acryl 

RAL9002 

• Deksel, gemaakt van 7 mm Methacrylaat, is 

gevormd in hoeken van 30 graden om condens op natuurlijke wijze terug te 

voeren in de tank 

• De tank is voorzien van inwendig hang systeem om samples eenvoudig te kunnen 

ophangen in de testkamer. 

• Ergonomisch geplaatst bedieningsscherm 

• PLC geïntegreerd met functies: Start / stop -temperatuur controle -  tijd 

programma – uren teller voor gebruik van de kamer – handbediende reiniging van 

de kamer – status van de maker tijdens gebruik 

• Drukregeling tussen 0,8 / 1,2kG/cm² 

• Temperatuur regeling in kamer middels PT100 DIN klasse A 

• Temperatuur meting tank (bevochtiger) middels PTC 

• Maximale temperatuur 50°C 

 

Optioneel leverbaar: 

Reserve tank voor voeden bevochtiging systeem 

Temperatuur en RV registratie 

Pneumatische deuropening 

Reservetank voor zout oplossing op frame 

Schappen in de kamer voor werkstukken 

 

 
Model SSC 

Tmax 

ºC 

   Afmetingen 
inwendig     

Volume 
L 

   Uitwendige 
afmetingen   

Sproei 
koppen 

 
 V 

Br D H Br D H 

DYCOMETAL SSC-140 50°C    700 350 600 140 1270 680 750 1 230 

DYCOMETAL SSC-400   50°C 1080 550    800 400 1700 900 900 1 230 

DYCOMETAL SSC-1000   50°C 1600 650 900 1000 2250 1000 1000 2 230 

DYCOMETAL SSC-2000   50°C 2000 1000 1000 2000 2600 1350 1100 2 230 

 


