
De Cilinderslot tester voert duurtesten uit op cilindersloten 

volgens de EN1303 norm. 

Een breed toepasbaar Duurtest systeem, waarmee de kwaliteit 

van cilindersloten gemeten wordt. Het systeem is modulair 

gebouwd en kan meervoudige testen uitvoeren.

 

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 

een Test- en Meetautomaat op maat.

Cilinderslot tester

Wij maken productkwaliteit meetbaar
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Cilinderslot tester vlg EN1303 

Met behulp van de Cilinderslot tester wordt de product kwaliteit 

van cilindersloten meetbaar gemaakt.

De Cilindertester kan vanaf beide zijden duurtesten uitvoeren op 

een cilinder. Hiermee kan zowel de binnenzijde als de buitenzijde 

van de cilinder tegelijkertijd getest worden. 

De duurtest is een maat voor de levensduur van cilinder en sleutel. 

Het systeem is zodanig uitgevoerd, dat het eenvoudig kan worden 

omgezet naar het uitvoeren van twee onafhankelijke, enkel- 

voudige testen.

Tijdens elke cyclus wordt de opgenomen stroom (Amp) van de 

motoren gemeten en opgeslagen; dit is een maat voor de beno-

digde kracht om de sleutel in het slot te bewegen. Hiermee wordt 

duidelijk of een cilinderslot bijv. in de tijd  ‘zwaarder’ gaat lopen.

Flexibel Testsysteem

Het bewegingspatroon kan flexibel worden ingesteld, door het 

invoeren van diverse indexbewegingen, wachttijden en rotaties. 

Het ingestelde bewegingspatroon plus de ingestelde parameters 

zijn als recept op te slaan in het geheugen van de besturing. 

Daarin is ruimte voor maximaal 99 recepten. 

Cilinderslot tester

De Cilinderslot tester is opgebouwd uit:

-  Basisframe, uitgevoerd met een toegangsdeur.

-  2x Rotatiesysteem (servo), waarmee sleutel in slot kan roteren.

-  2x Slede (servo), waarmee sleutel in en uit slot beweegt.

-  2x Cilinderslothouder, hierin wordt het te testen slot geplaatst.

-  Besturingskast inclusief servodrives, PC en touchpanel. 

Specificaties

Basis gewicht op cilinderslot 1530 gr

Rotatie sleutel, max koppel 2 Nm

Slede, max koppel   4,8 Nm

Slede, max snelheid  50 mm/sec

Aantal cycli   Max. 100.000 slagen 

Voeding   400Vac (3 fasen)

Bediening / Touchpanel

Bedien mogelijkheden

-  Instellen totaal aantal bewegingen die de sleutel in één test

   moet uitvoeren.

-  Instellen cyclus; instellen bewegingspatroon. 

-  Invoeren artikelnr en batchnr.

-  Bedienscherm verbrendelen / ontgrendelen. 

Weergave op het scherm

-  Cyclus teller (aantal uitgevoerde bewegingen)

-  2x Enkelwerkende test / dubbele test.

-   Unit 1 Lineair / Unit 2 Lineair (positie sleutel in slot)

-   Unit 1 Rotatie / Unit 2 Rotatie (positie sleutel in slot)


