
Het Duurtest station Hang- en sluitwerk voert testen uit op 

deur scharnieren volgens de EN 1935 norm. 

Een breed toepasbaar Duurtest station, waarmee de kwaliteit van 

deurscharnieren gemeten wordt. Station op bovenstaande foto is 

modulair gebouwd en voorbereid om meervoudige testen mee 

uit te voeren.

 

ENDUTEQ

ENDUTEQ ontwikkelt automatische Test- en Meetsystemen voor 

het meten van afstand, beweging, kracht en temperatuur. Samen 

met u ontwikkelen wij voor ieder meet-vraagstuk een passende 

(maatwerk-) oplossing.

Mocht u speciale of aanvullende wensen hebben in het uitvoeren 

van geautomatiseerde (duur) testen, dan ontwikkelen wij graag 

Duurtest station Hang- en sluitwerk

Wij maken productkwaliteit meetbaar
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6931 KG, Westervoort I.   www.enduteq.com 

 

 

Duurtest station Hang- en sluitwerk vlg EN 1935 

Met behulp van het Duurtest station Hang- en sluitwerk wordt de 

product kwaliteit van deur scharnieren meetbaar gemaakt.

Een testdeur, waaraan het te testen scharnier is gemonteerd, wordt 

automatisch geopend en gesloten onder een specifieke belasting. 

Het Duurtest station kan metingen tijdens de duurtest zelfstandig 

uitvoeren en de data automatisch opslaan. 

Het verloop van het ‘uitzakken’ van het scharnier wordt grafisch 

weergegeven.

Het station is modulair opgezet en kan eenvoudig uitgebreid 

worden naar meervoudige testen.

Duurtest station

Het Duurtest station Hang- en sluitwerk is opgebouwd uit:

-  Basisframe, uitgevoerd met 4 toegangsdeuren (voor en achter)

-  Testdeur (blauw), voorzien van montagepunt voor 

    haltergewichten.

-  Testdeur ophangsysteem; tbv ophangen testdeur tijdens het

    wisselen en/of verstellen van scharnieren.

-  Aandrijfsysteem (servo), tbv automatisch openen en sluiten van

   de testdeur.

-  Meetsensoren: hiermee meet het Duurtest station op ingestelde

    momenten tijdens de duurtest, de positie (contactloos) van de

    scharnieren.

-  Besturingskast inclusief servodrive, PC en touchpanel. 

Specificaties

Basis gewicht  testdeur 60 kg

Haltergewichten  20kg p/st (totaal: 20 gewichten)

Maximale hoek testdeur 95°

Voeding   400Vac (3 fasen)

Bediening / Touchpanel

Bedien mogelijkheden

-  Instellen totaal aantal bewegingen die de deur in één test moet

    uitvoeren.

-  Instellen cyclus: Instellen aantal bewegingen waarna de deur

   stopt voor een tussenstop om een smeerbeurt of een meting 

   uit te voeren. Beide zijn onafhankelijk van elkaar in te stellen.

-  Instellen snelheid deur-beweging (afh. van gewicht).

-  Instellen minmale hoek en maximale hoek testdeur.

-  Invoeren artikelnr en batchnr.

-  Bedienscherm verbrendelen / ontgrendelen. 

Weergave op het scherm

-  Totaal teller (aantal uitgevoerde bewegingen)

-  Cyclus teller (aantal uitgevoerde bewegingen tot aan tussenstop)

-   X  -  meting (’uitzakken’ scharnier horizontaal)

-   Y  -  meting (’uitzakken’ scharnier verticaal)

-  Aantal cycli per uur

ENDUTEQ ontwikkelt automatische Test- en Meetsystemen voor 

het meten van afstand, beweging, kracht en temperatuur. Samen 

met u ontwikkelen wij voor ieder meet-vraagstuk een passende 

(maatwerk-) oplossing.

 

 

 
 

 
 

 
 


