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1. แรงบิด Torque meter Based on  
(1. Torque)     3 N · m to 10 N · m 0.59 % DAkkS-DKD-R 3-8 : 2010 

2. แรง Push pull gauge Based on ISO 7500-1 
(2. Force)   Tension mode : 2015 

    10 N to 100 N 0.17 % 
    > 100 N to 1 000 N 0.11 % 
  Compression mode 
    10 N to 100 N 0.24 % 
    > 100 N to 1 000 N 0.099 % 
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2. แรง (ต่อ) Force measuring system and ISO 7500-1 
(2. Force (Cont.)) Universal Testing Machine 

  (Class 0.5, 1, 2, and 3) 
   Tension mode 
    10 N to 100 N 0.16 % 
    > 100 N to 1 kN 0.099 % 
    > 1 kN to 5 kN 0.075 % 
    > 5 kN to 20 kN 0.14 % 
    > 20 kN to 100 kN 0.087 % 
   Compression mode 
    10 N to 100 N 0.25 % 
    > 100 N to 1 kN 0.093 % 
    > 1 kN to 5 kN 0.079 % 
    > 5 kN to 20 kN 0.12 % 
    > 20 kN to 100 kN 0.17 % 




