Cenovno dostopno merjenje nestrjenih prašnih premazov z brezkontaktno
ultrazvočno tehnologijo.

Hitro merjenje primerno za tudi za
lakirne linije.

Brezkontaktni merilnik debeline nanosa meri
nestrjen prah in napoveduje strjeno debelino
premaza.

Lastnosti...
Za lažje merjenje se na ekranu
simultano prikazuje oddaljenost
od obdelovanca in poravnava
merilnika.

Preprost za uporabo
■
■

■
■
■
■
■

■

Samostojna enota, namenjena takojšnji uporabi.
4x hitrejše merjenje† — idealno za lakirne linije in viseče
obdelovance.
Lahko berljiv digitalin zaslon s preprostim menijem.
Uporaba z eno roko, baterijsko napajanje.
Ergonomičen in lahek.
Brez potrebe po kalibracijskem umerjanju.
Ekran simultano prikazuje oddaljenost in poravnavo merilnika,
kar poenostavi merjenje.
Funkcija RESET takoj obnovi tovarniške nastavitve.

Vzdržljiv
■

■
■
■

Odporen na vodo, topila, olja in prah – idealen za zahteva
delovna okolja.
Priložena trda torba za prenašanje.
Zamenljiva leča ščiti senzor.
dve (2) leti garancije.

Specifikacije
Merilno območje

20 – 100 µm

Resolucija

1 µm

Natančnost

±5 µm

Čas merjenja

1–3 sekunde

Površina merjenja

2 mm

Natančen
■
■

■

V skladu z ASTM D7378
Izboljšana senzorska tehnologija omogoča merjenje na majhnih
obdelovancih tudi pri nepravilnih oblikah.
Enostavna možnost prilagajanja 1- in 2-točkovne kalibracije s funkcijo Cal
Reset za izboljšanje natančnosti na neobičajnih praških ali substratih.

Vsestranski
■
■
■
■
■
■
■

Brez nepotrebnih kablov, ki lahko uničijo nanos prahu.
Menjava merilnih enot: mikroni/mils.
Barvni zaslon z visokim kontrastom.
Nastavljiva svetlost zaslona za optimalno vidljivost v vseh okoljih.
Zvok ob vklopu in izklopu.
Možnost uporabe baterij za polnjenje.
Meri skoraj vsak prah na ne peskanih podlagah.

Močen
■

■

■

■

■

Shranjevanje do 999 odčitkov na zaslonu. Shranjene odčitke je mogoče
prenesti v programsko opremo PosiSoft Desktop.
Način skeniranja neprekinjeno izvaja meritve – idealno za analizo premaza
na večjih površinah.
Način tipkovnice USB posnema pritiske tipk za enostavno pretakanje
odčitkov na vaš osebni računalnik.
USB vhod za hitro povezavo z osebnim računalnikom in neprekinjeno
napajanje.
Posodobitve programske opreme preko USB kabla.
†

V primerjavi s prejšnjo generacijo PosiTector PC merilnika.

KOMPLET VSEBUJE:

Velikost: 241 x 64 x 51 mm

- merilnik.
- Zero Fixture sondo za kalibracijo,
- 4 AAA baterije,
- izvijač,
- navodila za uporabo,
- rezervna zaščita za senzor,
- USB kabel,
- trda prenosna torba,
- dve (2) leti garancije.

Masa: 180 g brez baterij
Ustreza standardu ASTM D737

PosiTest PC uvodni video

LESK-S d.o.o.
Straža pri Raki 33
8274 Raka

Naročila in informacije:
prodaja@servislesk.si
07 49 22 646

