Bezdotykowy miernik grubości
nieutwardzonego proszku

Łatwa obsługa jedną ręką

Skutecznie mierzy nieutwardzone powłoki
proszkowe za pomocą technologii ultradźwiękowej. Automatycznie wylicza i wyświetla
przewidywaną grubość utwardzonej powłoki
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Bezkontaktowy miernik grubości powłok mierzy
grubość nieutwardzonej powłoki proszkowej i
prognozuje grubość powłoki po utwardzeniu.

Prostota
ręczny miernik zasilany bateriami
dla większości proszków nie wymaga kalibracji
wyniki pojawiają sie na mierniku i na sondzie
dwukolorowa dioda sygnalizacyjna

Kontrola zużycia proszku
Redukcja kosztów
i strat

Trwałość
odporny na kwas, olej, wodę i pył
amortyzująca uderzenia gumowa otulina
wymienne ekrany ochronne sondy
dwa lata gwarancji na miernik i sondę
Dokładność
zgodność z ASTM D7378
zaawansowana technologia pozwala na pomiary

na rurkach, skomplikowanych kształtach i na detalach będących w ruchu
łatwe kalibrowanie zwiększa dokładność na rzadko spotykanych proszków lub rodzajów podłoża

Uniwersalność
bezprzewodowa sonda komunikuje się z mierni-

kiem na odległość do 10 m
menu w kilku językach (polski)
podświetlenie ekranu
dla niskie zużycie baterii - standardowe alkaliczne

Nowoczesność
ciągła aktualizacja statystyki (min., max., średnia)
pamięć masowa USB 1000 pomiarów (100 grup)
wbudowany port IR do transmisji z drukarką
port USB do komunikacji z PC
nie potrzeba oprogramowania - miernik generuje
sformatowane raporty z wykresami
pomiary można wysłać do pamięci danych lub do
kontroli natrysku

Zaawansowana nowa
technologia pozwala na
pomiar detali w ruchu

Charakterystyka
Zakres pomiarowy
Rozdzielczość
Dokładność
Czas pomiaru

1 m
 5 m
2 - 5 sekund

Odległość pomiarowa

18 mm do proszku

Powierzchnia pomiaru

2 mm

Wymiary miernika

146 × 64 × 31 mm

Ciężar miernika

165 g (bez baterii)

Wymiary sondy

222 × 50 mm

Ciężar sondy

272 g bez baterii

Zakres dostawy:
Miernik z sondą, ochronne
gumowe etui z paskiem i
magnesem, uchwyt sondy,
3 baterie AAA (miernik), 3
baterie AA (sonda), instrukcja obsługi, video
instruktażowe, wymienny
ekran ochronny sondy,
kabel USB, karabińczyk,
i linka na dłoń, solidny
Kuferek.
Gwarancja: 2 lata
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20 - 110 m

