
Creating simple solutions out of tough challenges

Grupo JHP
Bancada de teste de pressurização com hélio
Pressurizartion test bench with helium

Testes deste equipamento:

 Estanqueidade da asa com ar 

comprimido ou mistura ar + He na 

pressão de 2,5 psig;

 Estanqueidade do sistema de 

tubulação com ar comprimido ou 

mistura ar + He na pressão de 20 ou 

50 psig;

 Pressões de teste configuráveis via 

tela de setup com senha.

Neste modelo:

 Interface touchscreen;

 Configurável para diversos tipos de 

teste;

 Gráficos, base de dados exportáveis; 

 Comunicação wireless (opcional);

 2 diferentes níveis de segurança;

 Regulador de He integrado

Testes Especificações gerais

Modelo: BTP

Tela IHM



Creating simple solutions out of tough challenges

Grupo JHP
Bancada de teste de pressurização com Hélio
Pressurizartion test bench with helium

Fluído de trabalho:

- Ar comprimido: 5 à 8 bar rel (73 à 116 psig)
- Hélio: 100 à 3000 psig

Dimensões e características:

- Comprimento: 600 mm
- Largura: 600 mm
- Altura: 1200 mm
- Peso: 90 kg
- Cor: De acordo com especificação do cliente
- Cor padrão: cinza claro
- Estrutura: Chapa de aço com pintura epoxi

- Sistema operado via tela touch screen

- Resultados dos testes mostrados gráficamente e numéricamente

- Resultados dos testes podem ser alojados via USB, transmitidos via Wireless (opcional).

- Sob consulta fornecido em forma de maleta portátil*

Informações Gerais

Alimentação elétrica:

- Tensão: 100-240V - 1/N/PE/AC/50 - 60Hz
- Corrente nominal: 4A
- Potência: 200 VA

Condições de operação:

- Temperatura ambiente: 5 à 40⁰C
- Temperatura de armazenamento: 0 a 60 ⁰C
- Fluído: Ar comprimido e hélio

Contato:
+55 (11) 4066 5282
vendas@jhpautomacao.com.br ; engenharia@jhpautomacao.com.br 

Dados Técnicos

Condições de operação:

- Temperatura ambiente: 5 à 40⁰C
- Temperatura de armazenamento: 0 a 60 ⁰C
- Fluído: Ar comprimido e hélio

*Versão de maleta portátil

*Dimensões e características (maleta 
portátil):

- Comprimento: 500 mm
- Largura: 400 mm
- Altura: 300 mm
- Peso: 10 kg
- Cor: De acordo com especificação do cliente
- Cor padrão: Preto


