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PIKNOMETRE
VF2097, VF2098, VF2099, VF2100 

ÜRÜN TANIMI

Piknometreler, boyaların, pastaların ve benzer akışkanların özgül ağırlıklarını 
ya da yoğunluklarını (ya da litre başına ağırlıklarını) belirlemeye yarar. 
Yoğunluk belirli bir sıcaklıkta birim hacim başına ağırlık olarak tanımlanır. 
Yoğunluk kaplarının ya da piknometrelerin eloksal aluminyum ya da 
paslanmaz çelik olarak 100cc ve 50cc hacimlerinde farklı tipleri mevcuttur.

1.1 Spesifikasyonlar 

Ürün Kodu Materyal Hacim Ağırlık 
VF2097 Aluminyum 100 ml 70g / ± 1g 
VF2098 Aluminyum 50 ml 61g / ± 1g 
VF2099 Paslanmaz Çelik 100 ml 198g / ± 1g 
VF2100 Paslanmaz Çelik 50 ml 146g / ± 1g 

2 STANDARTLAR 

ISO 2811, DIN 53 217, ASTM D 1475 
Testin doğru şekilde yürütülmesi için uygun standardı araştırın.

3 TEDARİK KAPSAMI 

TQC Piknometre 
Kalibrasyon sertifikası

4 ÖLÇÜM YAPMAK 

1. Temiz yoğunluk kabını boşken tartın ve ağırlığı
kaydedin

2. Test sıvısını hazırlayın(20°C +-0.5°C; 68°F+-1.0°F)
3. Yoğunluk kabına doldurun
4. Kapağı kaydırmadan kapatın
5. Hava kabarcığı oluşmamasına dikkat edin
6. Taşan sıvıyı emici bir bezle silin
7. Dolu yoğunluk kabını tartın
8. Yoğunluğu hesaplayın: Yoğunluk  =  dolu kabın

ağırlığı (g) - boş kabın ağırlığı (g) / yoğunluk kabının
hacmi (ml)

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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5 KALİBRASYON 

Yıllık kalibrasyon öneririz. Kalibrasyon için, cihazı bir RMA formu * ile birlikte TQC’ye gönderin:

Molenbaan 19, 2908 LL  Capelle aan den IJssel, NL.  

*RMA formunu buradan indirebilirsiniz.: http://www.tqc.eu/en/service/repairs-calibrations/

6 BAKIM 
• Tasarımda sağlam olmasına rağmen, bu cihaz hassas işlenmiştir. Düşürmeyin veya üstüne vurmayın
• Cihazı kullandıktan sonra daima temizleyin.
• Cihazı yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Cihazı asla tel fırça veya zımpara kağıdı gibi mekanik bir
• yöntemle temizlemeyin. Bu, agresif temizlik maddelerinin kullanılması gibi kalıcı hasara neden olabilir.
• Cihazı temizlemek için basınçlı hava kullanmayın.
• Yılda bir kalibrasyon öneririz.

7 SORUMLULUK REDDİ 

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bu sayfada verilen bilgilerin kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve ürünü burada belirtilen amaç dışında,
bizden yazılı onay almadan kullanan herhangi bir kişi; bunu kendi sorumluluğunda yapmış olur. Ürün
hakkında verdiğimiz tüm tavsiyelerin (bu dokümanda veya başka bir şekilde) doğru olduğundan emin olmak
için çaba gösterirken, ürünün kalitesi, durumu veya ürünün kullanımı ve uygulanmasını etkileyen birçok
faktör üzerinde kontrolümüz yoktur. Bu nedenle, özellikle yazılı olarak kabul etmediğimiz sürece, ürünün
performansı için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Ürün kullanımından kaynaklanan herhangi bir
kayıp ya da zarar (bizim ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya yaralanma dışında) için sorumluluk kabul
etmiyoruz. Bu dokümandaki bilgiler, deneyim ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman
değişebilir.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 




