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Testování netìsností - Inženýrská výzva

The IGLS, IMFS, Mass Extraction Technology and Leak-Tek © program
are proprietary products belonging to Advanced Test Concepts (ATC),
Inc. and are protected by existing patents (5,861,546; 6,308,556B1;
6,584,828B2; 6,854,318B2; 7,231,811; EP1356260) as well as other US
and International patents pending.

Adaptive Test Feature and Set Up Tools are proprietary products
belonging to ATC, Inc. and are protected by existing patent (7,231,811).
The Leak-Tek © Program is protected by international copyright laws.
© 1995-2012 ATC, Inc. All rights reserved.

Phone: (317) 328-8492 Fax: (317) 328-2686 www.atcinc.net* *

Www.atg.cz

Spoleènost Advanced Test Concepts (ATC), Inc. vyvinula inovativní 
technologii mìøení netìsností mikroprùtokem. Naše patentované 
mìøièe mikroprùtoku pøedstavují novou dimenzi v testování netìsností. 
Nabízejí prùlom v testování netìsností díky krátkému èasu jednoho 
cyklu, teplotní stabilitì a rozsahu testování v minulosti vyhrazeného 
pouze mìøení pomocí hélia. ATC mìøièe mikroprùtoku mìøí pøesnì a 
pøímo bez potøeby “každodenní” kalibrace, což pøispívá k cenové 
dostupnosti zaøízení s jednoduchým nastavením.

ATC výrobky jsou navrženy pro testování vašich produktù jak 
pøetlakem, tak vakuem za použití technologie extrakce hmoty. ATC 
vyrábí širokou škálu kompletních mìøících pøístrojù s volitelnými 
doplòky jako jsou kalibrované umìlé vady, kalibraèní standardy èi 
standardy pro ekvivavalkentní kanály.

ATC vám mùže pomoci i se specifikací požadavkù na kontrolu 
netìsností a zkalibrovat vaše produkty a etalony v naší akreditované 
laboratoøi. ATC je ISO 17025 akreditovaná spoleènost a A2LA 
akreditovaná laboratoø (certifikát è. 2197-01 a 2198). ATC má po 
celém svìtì poboèky, které poskytují rozšíøenou podporu.

Následující stránky vám poskytnou dodateèné informace o našich 
produktech. Protože je však obtížné shrnout 20 let zkušeností ATC do 
jednoho katalogu, kontaktujte, prosím, naše zastoupení a poskytneme 
vám všechny informace a podporu.



Testování netìsností - Inženýrská výzva

Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností
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Naše produkty
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Aplikace

AUTOMOTIVE MEDICÍNA & KLIMATIZACE & 
FARMACIE TOPENÍ

+ +Porozita odlitkù Lahvièky - balení
+ + +Motory Ampule - balení Odlitky
+ + +Pøevodovky Vaky - balení Kompresory
+ + +Mìnièe toèivého Blistry - balení Výmìníky tepla

+ +momentu Kontrola sterility Trubky
+ + +Spojky Katetry Sušáky
+ + +Palivový systém IV sáèky Ventily
+ +Brzdové Balonky

+komponenty Trubièky
+ +Brzdové systémy Injekce
+ +Brzdové vedení Ventily
+ +Výmìníky tepla Implantáty
+Klimatizace
+Akumulátory
+ Palivové èlánky
+Souèásti podvozku
+Elektronické
souèástky

PRÙMYSL OSTATNÍ

+ +Pneumatické komponenty Tìsná elektronika
+ +Hydraulické komponenty Senzory
+ +Pohony Vodotìsná zaøízení
+ +Ventily Dodávky paliva
+ +Regulátory Mìøièe zemního plynu
+ +Válce Sporáky a další zaøízení na zemní 

plyn
+Tlakové nádoby
+Komponenty na rozvod zemního 
plynu
+Trubky, tlakové nádoby a jiné 
komponenty pro nukleární zaøízení
+Nápojové obaly
+Obaly na potraviny
+Letecké kyslíkové systémy
+Letecké motory a další systémy

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net
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Úvod

Inteligentní senzor úniku plynu (IGLS - Intelligent Gas Leak Sensor) je jedním z 

øady pøevratných mìøièù mikroprùtoku používajících VZDUCH k mìøení 

netìsností. Mìøení netìsnosti je založeno na zákonu o zachování hmoty, kde 

IGLS mìøí, na rozdíl od jiných metod, pøímo prùtok vzduchu do testovaného dílu. 

Za ustálených podmínek je prùtok vzduchu dovnitø roven množství hmoty 

unikajicí ven.

IGLS je integrovaný mìøiè založený na ATC patentovaném ALF (accelerated 

laminar flow - zrychlené laminární proudìní) designu mìøícím zároveò i tlak a 

teplotu pro zvýšení pøesnosti mìøení. IGLS je jediný existující mìøiè, jehož 

výstup je proporèní jak k objemovému toku za viskozního proudìní s vnitøním 

tøením (od vakua po vysoké tlaky), tak proporèní i k hmotnostnímu toku v 

molekulárním a pøechodném proudìní. IGLS obsahuje zabudovaný, na 

mikroprocesorech založený kontrolér, který umožòuje pøímé mìøení prùtoku. 

ATC mìøièe IGLS pøedstavují novou dimenzi v testování netìsností. Nabízejí 

prùlom v testování díky krátkému èasu jednoho cyklu, teplotní stabilitì a 

rozsahu testování v minulosti vyhrazenému pouze testování héliem. ATC mìøièe 

mikroprùtoku mìøí pøesnì a pøímo bez potøeby “každodenní” kalibrace, což 

pøispívá k cenové dostupnosti zaøízení s jednoduchým nastavením.

ATC technologie evakuace využívá jevu mikroprùtoku a expanze plynù, které 

nastanou pøi testování pomocí vakua. IGLS jsou schopny mìøit prùtok s citlivostí 

dostaèující pro vìtšinu úloh mìøených pomocí heliové hmotnostní spektrografie, 

typicky až 5.10-7 scc/s.

Patentovaný adaptivní test umožòuje IGLS mìøièi nauèit se signatury urèitého 

dílu a pak dynamicky na základì statistické úvahy vyhodnotit zda je díl špatný èi 

dobrý. Tato funcionalita dále pomáhá zkrátit èas na jeden cyklus, èímž je ATC 

metoda nejrychlejší metodou na trhu.

IGLS je souèástí kompletní sady ATC zaøízení, která mohou pracovat jak 

samostatnì jako pøenosná, tak i jako souèást automatizovaného systému.

Mìøièe MIKRO PRÙTOKU - Inteligentní senzor úniku plynu

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net
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The IGLS, IMFS, Mass Extraction Technology and Leak-Tek © program are proprietary products 
belonging to Advanced Test Concepts (ATC), Inc. and are protected by existing patents (5,861,546; 
6,308,556B1; 6,584,828B2; 6,854,318B2; EP1,356,260) as well as other US and International patents 
pending.

Adaptive Test Feature and Set Up Tools are proprietary products belonging to ATC , Inc. and are 
protected by existing patent (7,231,811). 
The Leak-Tek © Program is protected by international copyright laws.
© 1995-2012 ATC, Inc. All rights reserved.
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Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

The IGLS, IMFS, Mass Extraction Technology and Leak-Tek © program are proprietary products 
belonging to Advanced Test Concepts (ATC), Inc. and are protected by existing patents (5,861,546; 
6,308,556B1; 6,584,828B2; 6,854,318B2) as well as other US and International patents pending.

Adaptive Test Feature and Set Up Tools are proprietary products belonging to ATC, Inc. and are 
protected by existing patent (7,231,811).  
The Leak-Tek © Program is protected by international copyright laws.
© 1995-2012 ATC, Inc. All rights reserved.
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Inc.

Testovací pøístroje

MODEL XE

Použití pøístroje

Vlastnosti

¾  Jednoduché použití                                             
¾  Automatický testovací okruh     
¾  Dvouøádkový alfanumerický displej     
¾  Digitální I/O     
¾  Sériový port 

TM¾  Leak-Tek program
¾  Externí expanzní tank
¾  Kalibrovaná referenèní vada 
(volitelnì)
¾  Spolehlivý pøístroj

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net

¾Testování netìsnotí tlakem (max. 50 psig)
¾Netìsnosti od 1cc/min nebo 0.5cc/min (volitelné) a vìtší
¾Malé až støední díly (objem 1 litr a ménì )

¾  Neovlivnitelný vnìjšími vlivy                                             
¾  Teplotní stálost - nevyžaduje každodenní “nulování” èi kalibrace     
¾  Pøímé mìøení prùtoku není závislé na objemu
¾  Mìøení je pøímé (žádné výpoèty) - eliminace chyb    
     
 



Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Specifikace

MODEL XE

Testovací pøístroje

Version 1.23

¼ Rozsahy mìøení prùtoku: 8, 15, 40, 80, and 200cc/min.    
     -Nejistota mìøení: +/- 3% odeètené hodnoty v kalibrovaném 
rozsahu  
¼Mìøení tlaku: 0-50 psig
     -Nejistota mìøení: +/- 1% plného rozsahu 
¼Používané plyny: suchy vzduch, dusík
¾Rozmìry: š x v x h,38.1x12x26.7 cm
   (Bez konektorù, fitingù a pøíslušenství)

UUT Test
Port

Expansion Tank
Ports

Optional:
Verification Orifice

with Quick Disconnect

Remote Interface
- Digital Inputs, Outputs for plug or
   remote start/stop pass/fail.

TM- Serial Interface to Leak-Tek Program

Optional 
Remote Interface

Dongle



¾Testování netìsností tlakem (max. 50 psig)
¾Netìsnosti od 1cc/min nebo 0.5cc/min (volitelnì) a vìtší
¾Malé až støední díly

Inc.

Testovací pøístroje

MODEL E

Použití pøístroje

Vlastnosti

+ Senzor mikroprùtoku IGLS
+ Automatický tlakový testovací okruh
+ Displej a tlaèítka na pøední stranì
+ Vestavìná verifikaèní referenèní vada
+ Digitální a analogové I/O rozhraní
+ Sériový port

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Model: IL2-C 

IL2-M pøi tlaku do 10 psig

Použitelné senzory (IGLS)

Specifikace

MODEL E

Testovací pøístroje

Rozmìry Plyny
6 6š x v x h, 30x29x30cm(Bez Èisté a suché plyny: vzduch a dusík

6konektorù, fitingù a pøíslušenství) Pro jiné plyny nás kontaktujte
6 Expanzní nádrž a tlakový regulátor 

jsou namontovány externì

RS232 Serial Interface

Digital Inputs:  5 VDC, NPN Opto-Isolated for start, stop, type, pressure switch, verify
Digital Outputs: 30 VDC-20 mA, NPN, 

Opto-isolated for pass, fail, clamp, test type, exhaust and custom
Analog outputs: single channel, 0-5 VDC pressure control

Pneumatic connections: 
Test Ports

Air supply: ¼” Swagelok
(On side of instrument)

Power Supply:
115VAC-60Hz 

220VAC-50Hz (optional)

Version 1.23



Inc.

Testovací pøístroje

+ Testování netìsností vakuem (od 2 psia atm. tlaku)
+ Testovaní hmotovou extrakcí

-4
+ Netìsnosti až do 5x10  sccs
+ Malé až støední díly

MODEL VE

Použití pøístroje

Vlastnosti

+ Senzor mikroprùtoku (IGLS)
+ Automatický vakuový testovací okruh
+ Displej a ovládací prvky na pøední stranì
+ Zabudovaná verifikaèní referenèní vada
+ Digitální a analogové I/O rozhraní
+ Sériový port

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Testovací pøístroje

Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Modely: IL2-M and IL2-C

Použitelné senzory (IGLS)

Rozmìry Plyny
6 6š x v x h, 30x29x30cm(Bez Èisté a suché plyny: vzduch a dusík

6konektorù, fitingù a pøíslušenství) Na testovacím konektoru vestavìný 
6 Expanzní nádrž a tlakový regulátor filtr

jsou namontovány externì

Specifikace

MODEL VE

RS232 Serial Interface

Power Supply:
115VAC-60Hz 

220VAC-50Hz (optional)

Digital Inputs:  5 VDC, NPN Opto-Isolated for start, stop, type, pressure switch, verify
Digital Outputs: 30 VDC-20 mA, NPN, 

Opto-isolated for pass, fail, clamp, test type, exhaust and custom
Analog outputs: single channel, 0-5 VDC pressure control

Pneumatic connections: 
Test Ports & Vacuum

3/8” Swagelok
(On side of instrument)

Version 1.23
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Testovací pøístroje

+  Testování netìsnotí tlakem (max. 160 psig)
+  Netìsnosti od 0,1cc/min a vìtší
+  Støednì velké díly s vyšší propustností
+  Prùmyslové aplikace a èisté provozy
+  Uživatelsky velmi pøíjemné rozhraní pro samostatné aplikace
+

+ Senzor mikroprùtoku (IGLS)
+ Automatický testovací tlakový okruh s 

vyrovnávací a rychloplnící funkcí
+ Na pøední stranì barevný dotykový TFT 

displej
+ Vestavìná verifikaèní referenèní vada
+ Digitální a analogové I/O rozhraní
+ Ethernet nebo sériový port
+ Možnost nerezového pláštì pro èisté 

provozy
+ Více testovacích nastavení pøepínaných z 

panelu

MODEL E2

Použití pøístroje

Vlastnosti

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Testovací pøístroje

Models: IL2-C

IL2-M pøi tlaku do 10 psig

Použitelné senzory (IGLS)

Rozmìry Plyny
6 6š x v x h, 30x30x30cm(Bez Èisté a suché plyny: vzduch a dusík

6konektorù, fitingù a pøíslušenství) Pro jiné plyny nás kontaktujte
6 Expanzní nádrž a tlakový regulátor 

jsou namontovány externì

Specifikace

MODEL E2

Pneumatic connections: 
Test Ports

Air supply: 1/4” Swagelok

Digital Inputs:  5 VDC, NPN Opto-Isolated for start, stop, type, pressure switch, verify
Digital Outputs: 30 VDC-20 mA, NPN, 

Opto-isolated for pass, fail, clamp, test type, exhaust and custom
Analog outputs: single channel, 0-5 VDC pressure control

Power Supply:
115VAC-60Hz 

220VAC-50Hz (optional)
User selected

RJ45 Ethernet or
RS232 Serial Interface

Version 1.23
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Testovací pøístroje

+ Testování netìsností vakuem (od 2 psia do atm. tlaku)
+ Testovaní hmotovou extrakcí

-4
+ Netìsnosti až do 5x10  sccs
+ Støednì velké díly s vyšší propustností
+ Prùmyslové aplikace a èisté provozy
+ Uživatelsky velmi pøíjemné rozhraní pro samostatné aplikace

MODEL VE2

Použití pøístroje

Vlastnosti

+ Senzor mikroprùtoku (IGLS)
+ Automatický testovací vakuový okruh s vyrovnávací a rychloplnící funkcí
+ Na pøední stranì barevný dotykový TFT displej
+ Vestavìná verifikaèní referenèní vada
+ Digitální a analogové I/O rozhraní
+ Ethernet nebo sériový port
+ Možnost nerezového pláštì pro èisté provozy
+ Více testovacích nastavení pøepínaných z panelu

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Testovací pøístroje

Models: IL2-C

IL2-M pøi tlacích do 10 psig

Použitelné senzory (IGLS)

Rozmìry Plyny
6 6š x v x h, 30x30x30cm(Bez Èisté a suché plyny: vzduch a dusík

6konektorù, fitingù a pøíslušenství) Pro jiné plyny nás kontaktujte
6 Expanzní nádrž a tlakový regulátor 

jsou namontovány externì

Specifikace

MODEL VE2

Pneumatic connections: 
Test Ports & Vacuum

Air supply: 1/4” Swagelok

Digital Inputs:  5 VDC, NPN Opto-Isolated for start, stop, type, pressure switch, verify
Digital Outputs: 30 VDC-20 mA, NPN, 

Opto-isolated for pass, fail, clamp, test type, exhaust and custom
Analog outputs: single channel, 0-5 VDC pressure control

Power Supply:
115VAC-60Hz 

220VAC-50Hz (optional)
User selected

RJ45 Ethernet or
RS232 Serial Interface

Version 1.23
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Testovací pøístroje

MODEL IPE

Použití pøístroje

Vlastnosti

+ Senzor mikroprùtoku (IGLS)
+ Jedno èi dvojkanálový test jedním èi dvìma z následujících 

testù:
? Testování tìsnosti pomocí tlaku: Automatický test s funkcí 

rychloplnìní.
? Test zablokování èi zmenšení vnitøního prùmìru dílu 

pomocí Intelligent Gas Flow Sensor (IGFS) a unikátní 
regulace tlaku. 
? Test tìsnosti vakuem, hmotová extrakce do 2 psia vakua

+ Volitelný tøídící kontrolér: Testuje souèasnì více dílù a tøídí 
vadné

+ Pro každý testovací kanál:
? Vestavìná verifikaèní referenèní vada.
? Samostatný displej.
? Digitální a analogové I/O rozhraní
? Sériový port.   

+ Jeden èi dva z následujících testù:
? Test tìsnosti pomocí tlaku, od 0.03 cc/min do 500 psig
? Test blokády èi zmenšení prùmìru dílu až do 5% prùmìru 

dílu
? Test exktrakcí hmoty - vakuem od 0.02 cc/min pøi 2 psia 

+ Jeden èi dva nezávislé testovací kanály
+ Testování až dvou sad dílù souèasnì
+ Tøídící funkce - testování více dílù a vytøídìní vadných 

(Umožnìno díky tomu že IGLS není citlivý na objem dílu!)
+ Velkoobjemové èi komplexní díly s krátkým èasem
+ Možnost zákaznických úprav

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Testovací pøístroje

Modely: IL2-C and IL2-L 

Testy blokády, omezení prùtoku: Model IF2-HF

Testování vakuem: Model IL2-M

Použitelné senzory (IGLS)

Rozmìry a pøístup Plyny
6 6š x v x h, 61x58x30cm(Bez konektorù, Èisté a suché plyny: vzduch a dusík

6fitingù a pøíslušenství) Pro jiné plyny nás kontaktujte
6 Expanzní nádrž a tlakový regulátor jsou 

namontovány externì
6 Dvojitá dvíøka, NEMA 12 krytí 

Specifikace

MODEL IPE

Digital Inputs:  5 VDC, NPN Opto-Isolated for start stop, type, pressure 
switch, verify  Digital Outputs:  30 VDC-20 mA, NPN, opto-isolated for 
pass, fail, clamp, test type, exhaust and custom

Analog outputs: single channel, 0-5 VDC pressure control

RS232 Serial Interface

Power Supply:
115VAC-60Hz 

220VAC-50Hz (optional)

Pneumatic connections: Test Ports
Air supply: 1/4” to 1/2" Swagelok

(Application Dependent)

Version 1.23



Inc.

Testovací pøístroje

MODEL IPE2

Použití pøístroje

Vlastnosti

+ Senzor mikroprùtoku (IGLS)
+ Jedno èi dvojkanálový test jedním èi dvìma z následujících 

testù:
? Testování tìsnosti pomocí tlaku: Automatický test s funkcí 

rychloplnìní.
? Test zablokování èi zmenšení vnitøního prùmìru dílu 

pomocí Intelligent Gas Flow Sensor (IGFS) a unikátní 
regulace tlaku. 

+ Volitelný tøídící kontrolér: Testuje souèasnì více dílù a tøídí 
vadné

+ Pro každý testovací kanál:
? Vestavìná verifikaèní referenèní vada a ventil
? Samostatný displej.
? Digitální a analogové I/O rozhraní
? Sériový nebo ethernet port

+ Ethernetový konektor
+ Volitelný nerezový pláš� pro èisté provozy

+ Jeden èi dva z následujících testù:
? Test tìsnosti pomocí tlaku, od 0.02 cc/min do 500 psig
? Test blokády èi zmenšení prùmìru dílu až do 5% prùmìru 

dílu
+ Jeden èi dva nezávislé testovací kanály
+ Testování až dvou sad dílù souèasnì
+ Tøídící funkce - testování více dílù a vytøídìní vadných 

(Umožnìno díky tomu že IGLS není citlivý na objem dílu!)
+ Velkoobjemové èi komplexní díly s krátkým èasem
+ Možnost zákaznických úprav
+ Vhodné pro prùmyslové aplikace a èisté provozy
+ Uživatelsky velmi pøíjemné rozhraní pro samostatné aplikace

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Testovací pøístroje

Modely: IL2-C and IL2-L 

Testy blokády, omezení prùtoku: Model IF2-HF

Použitelné senzory (IGLS)

Specifikace

MODEL IPE2

Rozmìry a pøístup Plyny
6 6š x v x h, 43x61x48cm(Bez konektorù, Èisté a suché plyny: vzduch a dusík

6fitingù a pøíslušenství) Pro jiné plyny nás kontaktujte
6 Expanzní nádrž a tlakový regulátor jsou 

namontovány externì
6 Pøední dvíøka, zadní panel 

RJ45 Ethernet or 
RS232 Serial Interface

Digital Inputs:  5 VDC, NPN Opto-Isolated for start, stop, type, 
pressure switch, verify

Digital Outputs: 30 VDC-20 mA, NPN, opto-isolated for pass, fail, 
clamp, test type, exhaust and custom

Analog outputs: single channel, 0-5 VDC pressure control

Power Supply:
115VAC-60Hz 

220VAC-50Hz (optional)

Pneumatic connections: Test Ports
Air supply: 1/4” to 1/2" Swagelok

(Application Dependent)
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Inc.

Testovací pøístroje

MODEL IPE-HP

Použití pøístroje

Vlastnosti

+ Senzor mikroprùtoku (IGLS)
+ Jedno èi dvojkanálový test
+ Automatický VYSOKOTLAKÝ  testovací okruh pro každý 

kanál
+ Vysokotlaký testovací okruh z nerezové oceli
+ Volitelný tøídící kontrolér: Testuje souèasnì více dílù a tøídí 

vadné
+ Pro každý testovací kanál:
? Vestavìná verifikaèní referenèní vada a ventil
? Samostatný displej.
? Digitální a analogové I/O rozhraní
? Sériový port

+ Testování netìsností vysokým tlakem od 0.05 cc/min a tlaku do 2100 
psig

+ Jeden èi dva nezávislé testovací kanály
+ Testování až dvou sad dílù souèasnì
+ Tøídící funkce - testování více dílù a vytøídìní vadných (Umožnìno díky 

tomu že IGLS není citlivý na objem dílu!)
+ Maloobjemové díly, støední netìsnosti, krátký testovací èas

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Testovací pøístroje

Model: IL2-HP

Použitelné senzory (IGLS)

Specifikace

MODEL IPE-HP

Digital Inputs:  5 VDC, NPN Opto-Isolated for start, stop, type, pressure 
switch, verifyDigital Outputs: 30 VDC-20 mA, NPN, opto-isolated for 

pass, fail, clamp, test type, exhaust and custom
Analog outputs: single channel, 0-5 VDC pressure control

RS232 Serial Interface

Power Supply:
115VAC-60Hz 

220VAC-50Hz (optional)

Rozmìry a pøístup Plyny
6 6š x v x h, 61x58x30cm(Bez konektorù, Èisté a suché plyny: vzduch a dusík

6fitingù a pøíslušenství) Pro jiné plyny nás kontaktujte
6 Expanzní nádrž a tlakový regulátor jsou 

namontovány externì
6 Dvojitá dvíøka, NEMA 12 krytí 

Pneumatic connections: Test Ports
Air supply: 1/4” Swagelok

(High Pressure)
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Inc.

Testovací pøístroje

MODEL ME2

Použití pøístroje

Vlastnosti

+ Senzor mikroprùtoku - Intelligent Gas Leak Sensor (IGLS)
Nebo

+ Senzor molekulárního prùtoku- Intelligent Molecular Leak 
Sensor (IMFS)

+ Automatický VAKUOVÝ testovací okruh, speciálnì navržený 
pro ultra-tìsné aplikace

+ Vestavìný okruh pro vyrovnání a rychlou evakuaci
+ Na pøední stranì barevný dotykový TFT displej
+ Zabudovaná verifikaèní referenèní vada
+ Digitální a analogové I/O rozhraní
+ Ethernet a sériový port
+ Nerezový pláš� pro èisté provozy
+ Volitelnì bezolejová evakuace
+ Volitelnì vozík s vývìvou a expanzní nádobou

+ Testování netìsnosti pomocí vakua
? Režim viskozního proudìní (od 2 psia do atmosférického tlaku)

-5
? Netìsnosti od 1x10  sccs pøi 2 psia (1 µm velikost defektu)

nebo
? Tvrdé vakuum - molekulární proudìní (ménì než 0.1 psia)

-7
? Netìsnosti od 5x10  sccs pøi 0.02 psia (0.1 µm velikost defektu)

+ Testování extrakcí hmoty
+ Støednì velké díly s vyšší propustností
+ Vhodné pro prùmyslové aplikace a èisté provozy

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Testovací pøístroje

Vakuový senzor: Model IL2-M, kalibrovaný od 2 psia  (viskozní režim)

Senzor pro tvrdé vakuum: Model IMFS kalibrovaný od 0.01 do 0.2 psia 
(molekulární a pøechodné režimy)

Použitelné senzory (IGLS)

Specifikace

MODEL ME2

Digital Inputs:  5 VDC, NPN Opto-Isolated for start, stop, type, pressure 
switch, verify

Digital Outputs: 30 VDC-20 mA, NPN, opto-isolated for pass, fail, clamp, test 
type, exhaust and custom

Analog outputs: single channel, 0-5 VDC pressure control

RS232 sériový port

Pneumatic connections: 
Test Ports

Air supply: 1/4" Swagelok
Vacuum: 3/8” to 1" NW
(Application dependent)

Nap8jen9:
115VAC-60Hz nebo

220VAC-50Hz

Rozmìry a pøístup
6 š x v x h, 43x61x48cm(Bez Plyny

6konektorù, fitingù a pøíslušenství) Èisté a suché plyny: vzduch a dusík
6 6Expanzní nádrž a tlakový regulátor Pro jiné plyny nás kontaktujte

jsou namontovány externì
6 Volitelný vozík: š x v x h, 

71x119x51cm

Version 1.23



Inc.

Testovací pøístroje

MODEL ME2 - uzavøená balení

Použití pøístroje

Vlastnosti

+ Nedestruktivní testování integrity uzavøených balení: 
? Farmaceutické blistry, ampulky, sáèky a další
? Nápojová balení (plechovky, láhve, kartony)
? Potraviny, pevná i pružná balení

+ Plnì automatický test vakuem.
+ Detekce velkých (otevøený obal) i velmi malých netìsností.

-5
+ Netìsnosti od 1x10  sccs pøi 2 psia (1 µm velikost defektu)

nebo
-7

+ Netìsnoti od 5x10  sccs pøi 0.02 psia (0.1 µm velikost defektu )
+ Pro prùmyslové použití a èisté provozy

+ Vše jako model ME2
+ Automatický vakuový testovací okruh navržený speciálnì pro testování vysoce tìsných 

specifikací
+ Vlastní design pro detekci velkých únikù
+ Komora z nerezové oceli navržená pro dané balení, chránicí ho pøed nadmìrnou zmìnou 

objemu 
+ Ergonomický design, ruèní èi automatizované nakládání/vykládání testovaných dílù.
+ Robustní design, jednoduchá obsluha
+ Zahrnuje nerezovou komoru i vozík
+ Funkce prošlo/neprošlo s automatickým sbìrem dat
+ Senzor mikroprùtoku - the Intelligent Gas Leak Sensor (IGLS)

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Testovací pøístroje

Vakuový senzor: Model IL2-M, kalibrovaný od 2 psia  (viskozní režim)

Senzor pro tvrdé vakuum: Model IMFS kalibrovaný od 0.01 do 0.2 psia 
(molekulární a pøechodné režimy)

Detektor velkých únikù (dostupný jen pro tento model)

Použitelné senzory (IGLS)

Rozmìry a pøístup Plyny
66 š x v x h, 43x61x48cm(Bez Èisté a suché plyny: vzduch a dusík
6konektorù, fitingù a pøíslušenství) Pro jiné plyny nás kontaktujte

6 Expanzní nádrž a tlakový regulátor 
jsou namontovány externì na vozíku

6 Volitelný vozík: š x v x h, 
71x119x51cm
6 Vakuová komora: Nerezová ocel s 

plnidly objemu a podporou 
ohebných dílù

Specifikace

MODEL ME2 - uzavøená balení

Version 1.23



Inc.

Testovací pøístroje

MODEL ME3

Použití pøístroje

Vlastnosti

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net

+ In-line vysokorychlostní testování integrity balení pomocí vakuové technologie
+ Vícenásobný instrument pro vysokorychlostní produkèní linky (až 120 dílù/h) 
+ Vizkozní režim proudìní (2 psia atmosférický tlak) - netìsnosti od 1X10-4 sccs 

pøi 2 psia;
nebo

+ Tvrdé vakuum - molekulární proudìní (ménì než 0.1 psia) - netìsnosti od 5X10-
6 sccs pøi 0.02 psia 

+ Testování extrakcí hmoty za nižší cenu než u off-line systémù
+ Pro prùmyslové aplikace a èisté provozy
+ Ethernetový konektor pro jednodušší integraci

+ Navržen jako souèást rotaèních èi lineárních produkèních 
linek

+ Senzor mikroprùtoku - The Intelligent Gas Leak Sensor 
(IGLS); nebo

+ Molekulární senzor - The Intelligent Molecular Leak Sensor 
(IMFS)

+ Automatický vakuový testovací okruh navržený speciálnì 
pro testování vysoce tìsných specifikací

+ Vysokorychlostní evakuace pro potøeby in-line testování kde 
jsou vyžadovány krátké èasy jednoho cyklu.

+ Testování velkých i malých netìsností.
+ Zobrazuje tlak a prùtok v reálném èase
+ Externí kontrolér umožòuje pøipojit až 5 instrumentù
+ Podøízeno vzdílenému PLC/PC
+ Ethernet IP rozhraní



Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Testovací pøístroje

Vakuový senzor: Model IL2-M, kalibrovaný od 2 psia  (viskozní režim)

Senzor pro tvrdé vakuum: Model IMFS kalibrovaný od 0.01 do 0.2 psia 
(molekulární a pøechodné režimy)

Použitelné senzory (IGLS)

Specifikace

MODEL ME3

Rozmìry a pøístup
6 š x v x h, 43x61x48cm 

(Bez konektorù, fitingù 
a pøíslušenství)

6 Dálkové ovládání 
(kontroluje až 5 
zaøízení)

6 Datový výstup: 
Ethernet IP Interface

6 Digitální kontrolní 
výstup - 
prošlo/neprošlo, 
start/stop typy testù a 
více pøes I/O Ethernet 
IP protokol

6 Volitelnì zkrácená 
evakuace pro zkrácení 
testovacího cyklu.

6 Schopnost rotaèního a 
vertikálního pohybu s 
testovacím zaøízením

Version 1.23

Plyny
6 Èisté a suché plyny: vzduch a dusík
6 Pro jiné plyny nás kontaktujte

Vacuum Quick 
Evacuation

Vacuum Evacuation

Digital display

Test Port

Controller Interface

Mounting Options



Dostupné volby podle modelù

Inc. * *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net

Testovací pøístroje

1 Leak-Tek © Program, licence pro 
závod

1A Adaptivní test, PC nástroje

3 Elektronický kontrolér tlaku

3F Automatický kontrolér tlaku (pro 
testy blokády a prùchodu)

4 Expanzní tank - pro malé / støední 
díly

4B Expanzní tank - pro velkoobjemové 
díly

5A Pøesný regulátor tlaku - pro malé / 
støední díly

5B Vysokoprùtokový pøesný regulátor 
pro velkoobjemové díly

6 Verifikaèní referenèní vada (orifice) 
(ECD/ECS) a ventil

7 Oddìlený výfukový a vstupní filtr

8 Možnost pøedplnìní pro 
velkoobjemové díly

11 P-Drop Test (pro testování 
blokády)

12A Bezolejová tvorba vakua a øízení. 4 
psia až -0,1psi vakua. Pro malé 
díly

12B Bezolejová tvorba vakua a øízení. 2 
psia až 10psia, vakua. Pro malé 
díly

14 Dálkové ovládání s tlaèítky 
start/stop a 6´kabelem

15 Pøídavné rozhraní s 
konektory  

 E      E2      VE     VE2   IPE    IPE2  IPE-HP ME2   ME3Možnosti   Popis
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Senzory mikroprùtoku

The IGLS, IMFS, Mass Extraction Technology and Leak-Tek © program are proprietary products belonging 
to Advanced Test Concepts (ATC), Inc. and are protected by existing patents (5,861,546; 6,308,556B1; 
6,584,828B2; 6,854,318B2) as well as other US and International patents pending.

Adaptive Test Feature and Set Up Tools are proprietary products belonging to ATC, Inc. and are protected 
by existing patent (7,231,811). 
The Leak-Tek © Program is protected by international copyright laws.
© 1995-2012 ATC, Inc. All rights reserved.

Senzory mikroprùtoku

-5* 0.025 cc/min pøi 2 psia je 5.6x10  std. cc/sec
-7** Nejnižší možné mìøení: 0.05 µg/min dusíku odpovídá 6x10  std. cc/sec 

Version 1.23

Sensor 
Model No. 

Minimum 
Flow Range 
 

Maximum 
Flow Range 

Pressure Range 
(psia) 

Applicable for Instruments 
Models: 

IL2-C 0-1 cc/min 0-500cc/min 2-500  E,VE;E2;VE2;IPE,IPE2,ME2 

IL2-L 0-1 lit/min 0-25 lit/min Atm-100 IPE;IPE2 

IL2-M 0-0.025 
cc/min* 

0-0.9 cc/min 2-24  E;VE;E2;VE2;IPE;IPE2; ME2 

IL2-HP 0-1 cc/min 0-25 cc/min Atm-2100 IPE-CTS 

IMFS 0-1 
m g/min** 

0-400 
m g/min 

0-0.2 ME2 

IF2-HF 0-50 
lit/min 

0-10,000 
lit/min 

Atm-100 IPE,IPE-2, blockage tests 

 

;
ME3

; ME3
HP

Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností



+ Testování netìsností tlakem
+ Netìsnosti od 0,03 cc/min do 25 l/min

+ Intelligent Gas Leak Sensor (IGLS)
+ Mìøení objemového toku pomocí patentovaného ALF  

designu
+ Mìøí tlak v systému a teplotu
+ Robustní nerezová konstrukce
+ Bez pohyblivých èástí
+ Odolnost vùèi pøekroèení max prùtoku

Inc.

Senzory mikroprùtoku

MODEL: IL2-C AND IL2-L

Aplikace

Vlastnosti

Poznámka: IGLS senzor je souèástí zaøízení pro 
testování netìsností, pøenosné jednotky nebo 
vìtšího automatizovaného celku spoleènosti ATC a 
není dostupný samostatnì

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Senzory mikroprùtoku

Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

0-1; 0-3; 0-5; 0-10; 0-25; 0-50; 0-100; 0-250; 0-500 cc/min (mL/min)
0-1; 0-5; 0-25 LPM (L/min)
Sensor Type: Accelerated Laminar Flow (ALF)
Nejistota mìøení: +/- 1% (0.6% volitelnì) z odeèteného, v kalibrovaného rozsahu

Rozsah prùtoku

0-15; 30;100;250; (psi - absolutní)
Typ: Absolutní, mikro obrábìný 
Nejistota mìøení: 0.2% plného rozsahu
Maximální pøetlak: 1.2 násobek plného rozsahu

Rozsah tlakù

Provozní a kalibrovaný: 10 až 45 °C
Skladovací: -25 až 50°C
Typ senzoru: RTD 100 Ohm
Nejistota mìøení v kalibrovaném rozsahu: 0.5 °C

Rozsah teplot

16 bitù A/D a 16 bitù D/A

Rozlišení

500 psid (rozdílu tlakù) nebo maximální rozsah senzoru tlaku, podle 
toho co je menší

Maximální rozdíl tlaku

Sériový port
Digital I/O: Start/Stop, typ svorky a další
Analog I/O
Napájení: 115 or 220 VAC, jedna fáze
Volitelnì: dvouøádkový znakový displej

Rozhraní

Od nulového prùtoku k plnému rozsahu 50ms nebo ménì
Platí pro samostaný senzor bez pøipojeného objemu

Reakèní doba

Suché nekondenzující èisté plyny
Vzduch, dusík, helium, argon, CO2
Pro ostatní plyny nás kontaktujte.

Použitelné plyny Leak Signature

MODEL: IL2-C AND IL2-L

Version 1.23



Senzory mikroprùtoku

Inc.

MODEL: IL2-M

+ 2 psia až 24.5 psia (mírné vakuum až nízký pøetlak)
-5

+ Min. netìsnost: 1x10  scc pøi 2 psia
+ Použití pøi testech extrakcí hmoty (vakuum)
+ Mùže být použit i pro testy nízkým pøetlakem s 

nízkou netìsností
+ Detekce netìsností od 2 mikronù

+ Intelligent Gas Leak Sensor (IGLS)
+ Mìøení objemového toku pomocí patentovaného 

ALF  designu
+ Mìøí tlak v systému a teplotu
+ Robustní nerezová konstrukce
+ Bez pohyblivých èástí
+ Odolnost vùèi pøekroèení max prùtoku
+ Mìrné jednotky zvoleny uživatelem, typicky 

3mm /min (µL/min)
-6

+ Nejnižší možné mìøení, 1x10  sccs pøi 2 psia

Aplikace

Vlastnosti

Poznámka: IGLS senzor je souèástí zaøízení pro 
testování netìsností, pøenosné jednotky nebo 
vìtšího automatizovaného celku spoleènosti ATC a 
není dostupný samostatnì

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Senzory mikroprùtoku

Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Rozsah prùtoku

Rozsah tlakù

Provozní a kalibrovaný: 10 až 45 °C
Skladovací: -25 až 50°C
Typ senzoru: RTD 100 Ohm
Nejistota mìøení v kalibrovaném rozsahu: 0.5 °C

Rozsah teplot

16 bitù A/D a 16 bitù D/A

Rozlišení

Maximální rozdíl tlaku

Sériový port
Digital I/O: Start/Stop, typ svorky a další
Analog I/O
Napájení: 115 or 220 VAC, jedna fáze
Volitelnì: dvouøádkový znakový displej

Rozhraní

Od nulového prùtoku k plnému rozsahu 50ms nebo ménì
Platí pro samostaný senzor bez pøipojeného objemu

Reakèní doba

Suché nekondenzující èisté plyny
Vzduch, dusík, helium, argon, CO2
Pro ostatní plyny nás kontaktujte.

Použitelné plyny

MODEL: IL2-M

30-25; 0-50; 0-100; 0-250; 0-500; 0-990 mm /min (micro liters/min)
Typ senzoru: Accelerated Laminar Flow (ALF)
Nejistota mìøení: +/- 2% (volitelnì 1%) z odeèteného, v kalibrovaného rozsahu

0-15; 30; (psi-absolutní)
Typ: Absolutní, mikro obrábìný silikon
Nejistota mìøení: 0,2% plného rozsahu
Maximální pøetlak: 1.2 násobek plného rozsahu

Maximum 10 psi rozdíl

OK test, 32s

S 5u defektem

VAKUOVÝ TEST - Záznam vícenásobného 
prùbìhu s/bez 5 mikronového defektu
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Senzory mikroprùtoku

Inc.

MODEL: IL2-HP High Pressure

+ VYSOKOTLAKÉ aplikace
+ Rozsah: 500-2200 psig
+ Netìsnosti: 0.05-2 cc/min

+ Intelligent Gas Leak Sensor (IGLS)
+ Mìøení objemového toku pomocí patentovaného 

ALF  designu
+ Robustní nerezová konstrukce
+ Bez pohyblivých èástí
+ Odolnost vùèi pøekroèení max prùtoku
+ Maximální rozdíl tlakù: až 500 psi rozdílu

Aplikace

Vlastnosti

Poznámka: IGLS senzor je souèástí zaøízení pro 
testování netìsností, pøenosné jednotky nebo 
vìtšího automatizovaného celku spoleènosti ATC a 
není dostupný samostatnì

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Senzory mikroprùtoku

Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Rozsah prùtoku

Rozsah tlakù

Provozní a kalibrovaný: 10 až 45 °C
Skladovací: -25 až 50°C
Typ senzoru: RTD 100 Ohm
Nejistota mìøení v kalibrovaném rozsahu: 0.5 °C

Rozsah teplot

16 bitù A/D a 16 bitù D/A

Rozlišení

Maximální rozdíl tlaku

Sériový port
Digital I/O: Start/Stop, typ svorky a další
Analog I/O
Napájení: 115 or 220 VAC, jedna fáze
Volitelnì: dvouøádkový znakový displej

Rozhraní

Od nulového prùtoku k plnému rozsahu 50ms nebo ménì 
Platí pro samostaný senzor bez pøipojeného objemu

Reakèní doba

Suché nekondenzující èisté plyny
Vzduch, dusík, helium, argon, CO2
Pro ostatní plyny nás kontaktujte.

Použitelné plyny

0-1; 0-3: 0-5; 0-10; 0-25 cc/min (mL/min)
Sensor Type: Accelerated Laminar Flow (ALF)
Nejistota mìøení: +/- 2% mìøení, v kalibrovaném rozsahu

0 TO 500; 1000; 2200  (psi-absolute)
Typ: Absolutní, mikro obrábìný silikon
Nejistota mìøení: 0,3% plného rozsahu
Maximální pøetlak: 1.2 násobek plného rozsahu

500 psid (rozdílu tlakù) nebo maximální rozsah 
senzoru tlaku, podle toho co je menší

MODEL: IL2-HP High Pressure

Threshold

Pass

Fail

Leak Signature - High Pressure
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Senzory mikroprùtoku

Inc.

MODEL: IMFS

+ Extrakce hmoty (evakuace) pøi vakuu pod 0,2 psia 
(vysoké vakuum)

+ Detekce netìsností o velikosti 0,1 až 0,2 mikronu
-7

+ Mìøení vzduchem od 5x10  sccs 
+ Intelligent Molecular Flow Sensor - pracuje vìtšinou v 

pøechodném a molekulárním režimu toku

+ Intelligent Molecular Flow Sensor - pracuje vìtšinou 
v pøechodném a molekulárním režimu toku

+ Mìøí HMOTOVÝ tok za použití ATC patentovaného 
ALF designu

+ Mìøí od vysokého vakua do 15 psia
+ Robustní nerezová konstrukce
+ Bez pohyblivých èástí

Aplikace

Vlastnosti

Poznámka: IMFS senzor je souèástí zaøízení pro 
testování netìsností, pøenosné jednotky nebo 
vìtšího automatizovaného celku spoleènosti ATC a 
není dostupný samostatnì

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Senzory mikroprùtoku

Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Rozsah prùtoku

Rozsah tlakù

Provozní a kalibrovaný: 10 až 45 °C
Skladovací: -25 až 50°C
Typ senzoru: RTD 100 Ohm
Nejistota mìøení v kalibrovaném rozsahu: 0.5 °C

Rozsah teplot

16 bitù A/D a 16 bitù D/A

Rozlišení

Maximální rozdíl tlaku

Sériový port
Digital I/O: Start/Stop, typ svorky a další
Analog I/O
Napájení: 115 or 220 VAC, jedna fáze

Rozhraní

Suché nekondenzující èisté plyny
Vzduch, dusík, helium, argon, CO2
Pro ostatní plyny nás kontaktujte.

Použitelné plyny

0-1;0-2.5;0-5;0-10;0-100;0-400 mikrogramù/min
Nejistota mìøení: +/- 5% (volitelnì 2%) z odeèteného, v kalibrovaného 
rozsahu

0-0.2 or 0-15 (psi absolutní)
Typ: Absolutní, kapacitní
Nejistota mìøení: 0,25% z celkového rozsahu

0.02 psi rozdílového tlaku

MODEL: IMFS
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Transitional/Molecular Flow-IMFS2 mass flow vs. Output Signal 
-7Note: 0.05 micro-gram/min N2 = 6.9 e  atm-cc/sec @ 20 °C
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Senzory mikroprùtoku

Inc.

MODEL: IF2-HF

+ Mìøení VYSOKÉHO PRÙTOKU 25 - 10 000 lit/min
+ Testy omezení prùtoku èi blokády proudìní
+ Pøesný pøenosový standard na kalibraci jiných prùtokomìrù
+ Mìøení smìsí plynù, vodíku, zemního plynu.....
+ Rozsah tlakù: od atmosférického do 100 psig

+ Intelligent Gas Flow Sensor (IGFS)
+ Mìøí objemový tok, tlak a teplotu
+ Volitelná kompenzace pro rùzná složení plynù, teploty 

a viskozity
+ Kalibrace ve dvojím rozsahu, automatické pøepínání
+ Automatické nastavení tlaku a možnost kontroly
+ Robustní nerezová konstrukce
+ Bez pohyblivých èástí
+ Odolnost vùèi pøekroèení max prùtoku
+ Max. tlakový rozdíl: 100 psi rozdílu

Aplikace

Vlastnosti

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Senzory mikroprùtoku

Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Rozsah prùtoku

Rozsah tlakù

Provozní a kalibrovaný: 10 až 45 °C (jiné rozsahy na 
vyžádání)
Skladovací: -25 až 50°C
Typ senzoru: RTD 100 Ohm
Nejistota mìøení v kalibrovaném rozsahu: 0.5 °C

Rozsah teplot

16 bitù A/D a 16 bitù D/A

Rozlišení

Maximální rozdíl tlaku

Sériový port
Digital I/O: Start/stop, ok/nok a další
Programovatelný analogový výstup
Napájení: 115 VAC nebo 220 VAC 
Volitelnì: dvouøádkový znakový displej

Rozhraní

Suché nekondenzující èisté plyny
Pro ostatní plyny (dusík, vodík,zemní plyn, Co2, vlhký 
vzduch) nás kontaktujte.

Použitelné plyny

0-50; 0-100; 0-300;0-500;0-1000;0-5000;0-10,000 LPM (L/min)
Typ senzoru: Laminárního proudìní, rùzné verze 
Nejistota mìøení prùtoku : +/- 1% (volitelnì 0,6 %) objemového proudìní, v kalibrovaného rozsahu

Od atmosférického do 15; 30; 100 (psi-absolutních)
Typ: absolutní, mikro obrobený senzor
Nejistota mìøení: 0,3% plného rozsahu
Maximální pøetlak: 1.2 násobek plného rozsahu
Tlak prasknutí: 1000 psia

100 psid (rozdílu tlakù) nebo maximální rozsah 
senzoru tlaku, podle toho co je menší

MODEL: IF2-HF

Od nulového prùtoku k plnému rozsahu 50ms nebo ménì 
Otevøený výstup, záleží na rozsahu senzoru

Reakèní doba
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+ Mikro kanál - L/D > 100
+ Certifikovaná oblost prùmìru +/- 0.5 

mikronu
+ Pøi zkušebním tlaku ovìøený prùtok
+ Sklo (Silica) a nerezová ocel

Ekvivalentní kanál standard (ECS)

+ Mikro kanál - L/D > 100
+ Kalibrovaný na prùtok plynu na vstupu a 

výstupu
+ Prùmìr a délka odvozeny od hodnoty 

prùtoku

Ekvivalentní kanál s prùmìrem (ECD)

Inc.

Pøíslušenství - Ekvivalentní kanály

Splòuje požadavky US-CAR, SAE J2045, SAE J2587 pro 
US-CARB LEV II+PZEV, EURO-5 Uhlovodíkové emisní 

standarty a hlavní OEM speci f ikace.

Tyto produkty jsou dostupné a jsou vyrobeny technologiemi mikro výroby. Kanály ECD/ECS jsou 
zkonstruovány z oxidu køemièitého (sklo) a zapouzdøeny v obalu z nerezové oceli. Náš unikátní výrobní 
proces zajiš�uje rovnomìrný a hladký vnitøní prùmìr. 

Geometrická definice netìsnosti - jednoduchá a jednoznaèná specifikace
+ Kompletní
0  Nezávislá na:
# # # # #  Typu testu Umístìní Teplotì Tlaku Zkušební tekutinì

Ekvivalentní kanál (EC) 
   Kalibrovaný mikro prùtokový kanál - referenèní vada

Cross Section of 15 Micron Equivalent Channel

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Pøíslušenství - Ekvivalentní kanály

Ekvivalentní kanál (EC) 
   Kalibrovaný mikro prùtokový kanál - referenèní 

Každý ECS je vybaven vysledovatelným certifikátem o vstupním / výstupním prùmìru a minimální délce pro 
potvrzení uvedené specifikace.

Každý ECD je certifikován na hodnotu prùtoku se vzduchem/dusíkem èi jinými plyny podle pøání zákazníka 
(standartní 3 body, vzduch/dusík, barometrický výstup, další k dispozici)

Specifikace
Hodnota úniku netìsnosti (pouze u ECD) +/- 5% nominální hodnoty
Dostupné prùmìry: 2; 5; 10; 20; 30; 40 mm (mikrometrù, mikronù)
Délka: 1,25mm až 5mm
Poznámka: Kulatost a tolerance prùmìru je +/- 5% nebo +/- 0,53 mikronu, podle toho co je vìtší

1.0    Prùtok je mìøen v AKTUÁLNÍCH cc/min, tlak v ABSOLUTNÍCH psi. Obojí je mìøeno proti proudu na 
vstupu do referenèní vady

2.0    Prùtok a velikost EC jsou použity pouze jako refenèní. Skuteèné hodnoty se mohou lišit.
3.0    Uvedená data NEJSOU použitelná pro vakuové aplikace

Pro vakuové aplikace nás prosím kontaktujte.

Poznámky:
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Inc.

Pøíslušenství - Ekvivalentní prùmìry

Ekvivalentní prùmìr (ED)
Referenèní vady s hranou - SE

Tyto produkty jsou dostupné a jsou vyrobeny technologiemi mikro-výroby

+ Sklenìné vady
+ Safírové vady

Referenèní vady s hranou (SE) také známé jako “ekvivalentní prùmìry” mají 
pomìr délka/prùmìr (L/D) významnì menší než ekvivalentní kanály

Safírové a sklenìné referenèní vady nabízí výjimeènou dlouhodobou geometrickou 
konzistenci díky jejich tvrdosti a výteèné stabilitì (nízký koeficient teplotní 
roztažnosti). Referenèní vady jsou zapouzdøeny v nerezovém obalu.

Geometrická definice netìsnosti - jednoduchá a jednoznaèná specifikace
+ Kompletní
0  Nezávislá na:
# # # # #  Typu testu Umístìní Teplotì Tlaku Zkušební tekutinì

Glass Orifice - Scanning Electron Microscope Tip image, Diameter: 0.4 micrometer

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.net



Každá vada je vybavena:
+ filtrem jako souèástí testovacího pøístroje
+ kalibraèním certifikátem, dohledatelným dle NIST
+ konektorem 1/4” Swagelok samice 

1.0    Prùtok je mìøen v AKTUÁLNÍCH mm3/min nebo cc/min, tlak v ABSOLUTNÍCH psi. Obojí je mìøeno proti 
proudu na vstupu do referenèní vady

2.0    Prùtok a velikost ref. vady jsou použity pouze jako referenèní. Skuteèné hodnoty se mohou lišit.
3.0    Uvedená data NEJSOU použitelná pro vakuové aplikace

Pro vakuové aplikace nás prosím kontaktujte.

Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností

Kalibrovaná netìsnost - Verifikaèní a referenèní vada- SE

Pøíslušenství - Ekvivalentní prùmìry

Sklenìné a safírové referenèní vady

Poznámky:

pressure vs flow
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© Pøíslušenství - Leak-Tek Program

©Leak-Tek : A PC-Based Data Acquisition Program

© TMProgram Leak-Tek nabízí uživateli na MS-Windows  založený software pro sbìr 
dat, kalibraci a nastavení senzoru IGLS. Pro komunikaci je urèen port RS232 za 

©použití USB - RS232 kabelu.  Leak-Tek  5.0  má volitelnì i RJ45 konektor pro 
ethernet. Minimální požadavky na PC jsou Windows XP Professional. Následují 
ukázky z použití programu.

Získávání a nastavovíní vícenásobných testovacích sekvencí a parametrù pro 
rùzné aplikace. Tím je zajištìna rychlá zmìna testu pro krátké výrobní šarže. 
Nastavení testù zùstane uloženo v pamìti IGLS jednotky i pøi výpadku 
proudu. Program umí komunikovat až s 10 IGLS jednotkami které pracují 
nezávisle.  
Zadáním hmoty, objemových jednotek nebo toku zaène poèítaè v IGLS 
poèítat hustotu, založenou na typu plynu, tlaku, teploty. Na výbìr jsou jak 
jednotky metrické tak imperiální. Je taktéž možno si vybrat z 27mi jednotek 
prùtoku, nìkolika jednotek tlaku a pro teplotu je možno vybírat z °F a °C.

Obrazovka “run test” umožòuje 
uživateli pøipojit PC k senzoru IGLS 
pro automatické èi ruèní ukládání dat 
z testù. Zelené èi èervené okno 
indikuje, zda-li je díl OK/NOK. Pokud 
je pøipojeno více IGLS jednotek a 
nastavena funce automatického 
ukládání budou uloženy výsledky ze 
všech jednotek. Je možné uložit 
signatury prùtoku za èas.

Funkce reportování zahrnuje možnost souhrné 
zprávy pro èíslo dílu a statistickou analýzu (X-bar, 
R-chart). Kalkulace kontrolních limitù. Zobrazení 
dat probíhajících a minulých testù.

The IGLS, IMFS, Mass Extraction Technology and Leak-Tek © program are proprietary 
products belonging to ATC, Inc. and are protected by existing patents (5861546, 6308556B1, 
6584828B2, 6854318B2) as well as other US and International patents pending.

The Leak-Tek © Program is protected by international copyright laws. 
© 1995-2012 ATC Inc., All rights reserved. 

Reporting Screen

Signature Analysis Screen

Set Up Screen

Run Screen



© Pøíslušenství - Leak-R Programx

©Leak-R  , je na MS-Windows založený program vyvinutý ATC na bázi programu x
©Leak-Tek . Leak-R   je kompatibilní s normou US-FDA 21CFR Part 11.     x

Leak-R  je nastavený pomocí chránìné databáze a vlastnì jde o uživatelsky x

pøíjemný nástroj na sbìr dat, analýzu dat a monitorování èinností uživatele v 
systému. Leak-R  je jediný program, který lze použít k nastavení senzorù x

slinkovaných s programem pomocí šifrovaného klíèe.

The IGLS, IMFS, Mass Extraction Technology and Leak-Tek © program are proprietary 
products belonging to ATC, Inc. and are protected by existing patents (5861546, 6308556B1, 
6584828B2, 6854318B2) as well as other US and International patents pending.

© ©The Leak-Tek  and Leak-R Program is protected by international copyright laws. X

© 1995-2012 ATC Inc., All rights reserved. 

Správa úètù: Zde se nastavují úèty 
uživatelù, jejich expirace, zmìny hesla, 
úroveò pøístupu, zmìny hesla apod.

   Audit Trail: 
®Leak-R  ukládá s èasovým razítkem do logu zmìny x

parametrù a uživatelské úkony.
®Audit Trail Query builder je nástroj, který umožòuje sledovat 

záznamy pro audit podle parametrù, èasového razítka, Setup 
ID, User ID nebo Sensor SN.
®Leak-R  ukládá záznamy pro audit pro každou obrazovkux

Validace souborù signatur: Software upozorní uživatele pokud 
byl vybraný soubor pozmìnìn nebo manipulován 

Export èasovì orazítkovaných dat: Všechny kritické informace 
z obrazovek mohou být exportovány / vytištìny s èasovým 
razítkem a jménem uživatele.

Account Administration

Audit Trail Query Builder

File Validity
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Kompletní øešení pro nejnároènìjší aplikace
automatického mìøení netìsností



Pøíslušenství - Adaptivní test

Adaptivní test a nástroje pro nastavení

Patentovný adaptivní test spoleènosti ATC umožòuje senzoru IGLS nauèit se 
signatury dílù a následnì pak dynamicky na základì statistické analýzy 
vyhodnocovat, zda-li je testovaný díl OK. IGLS se adaptuje pomocí analýzy 
chování skupiny dílù a následnì pak pomocí statistických funkcí rozhoduje 
OK/NOK v reálném èase. Pøedvídáním chování dílu mùže IGLS urèit status 
OK/NOK pøed ukonèením testu, nebo v testu pokraèovat pokud je chování dílu 
neobvyklé.
Tato funkce dokáže zkrátit èas testu o 25-40%, což dokáže výraznì zvýšit 
prostupnost zaøízením.

©PC požadavky a komunikace jsou stejné jako u Leak-Tek  programu.

Poznámka: Adaptivní test smí být provádìn pouze vyškolenou obsluhou nebo technikem ATC. 
Výsledky adaptivního testu závisí na konkrétní aplikaci.

Adaptive Test Report Screen

Co je adaptivní test?

The IGLS, IMFS, Mass Extraction Technology and Leak-Tek © program are proprietary products 
belonging to Advanced Test Concepts (ATC), Inc. and are protected by existing patents (5861546, 
6308556B1, 6584828B2, 6854318B2) as well as other US and International patents pending.

Adaptive Test Feature and Set Up Tools are proprietary products belonging to 
Advanced Test Concepts (ATC), Inc. and are protected by existing patent (7,231,811).

* *Phone: (317) 328-8492  Fax: (317) 328-2686  www.atcinc.netInc.
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s.r.o.
Beranových 65
199 02, Prague 9 - Letnany
Czech Republic
Phone: +420 - 234 - 312 201

Mexico
Av. Batallon de San Patricio 109 Piso 19
Col. Valle Oriente 
San Pedro Garza Garcia
Nuevo Leon, Mexico CP 66269
Phone: +52 - 814 - 780 2239
Email: bvargas@atcinc.net

ATC - India, Pvt, Ltd.
110C, 8th Cross
Bommasandra Industrial Area
Bangalore, India 560 099
Phone: +91 - 80 - 4260 4443
Fax: +91 - 80 - 4260 4433
Mobile: 98860 82182/98860 41047
Email: gh@atcinc.net; rk@atcinc.net

Inc.
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