
Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı PCE-CT 28

Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı PCE-CT 28 
Çelik ya da demirde (F) ve demir dışı metallerde (N) kaplama kalınlığını belirleme / 

Yüksek ölçüm aralığı 

Boya kalınlığı ölçüm cihazı PCE-CT 28, otomobiller için kaplama yüzeyine zarar vermeden demirli ya da demir dışı metaller üzerindeki boya ve
plastik kalınlığını ölçmek için tasarlanmıştır. Boya kalınlığı ölçüm cihazı, yüksek ölçüm aralığı ile öne çıkar. Üretim, otomotiv gövde onarımı ya da
kalite kontrol gibi boya ya da vernik alanlarındaki teknisyenler için mükemmel bir cihazdır. Özellikle kaza sonucu oluşan hasarı tespit etmede
kullanışlıdır. Endüstri sektöründe de nakliye, mal kabul ve üretim sırasında kalite kontrol için gereklidir. 

Boya kalınlığı ölçüm cihazı, entegre sensörü ile ergonomiktir ve ölçüm sonuçlarını hızlı bir şekilde görüntüler. Plastik, krom, çinko, bakır vb. gibi
manyetik olmayan kaplamalar ve çelik, demir, alüminyum, pirinç ve paslanmaz çelikte kauçuk, plastik, cam ve kağıt yalıtımı için tasarlanmıştır.
Geniş ölçüm aralığı sayesinde boya kalınlığı ölçüm cihazı, gemi inşaatı ve metal endüstrileri için idealdir.

 F / N: demir, çelik, alüminyum, bakır, pirinç ve paslanmaz çelik içeren malzemeler için
 Hemen ölçüme hazır
 Geniş ölçüm aralığı
 Titreşim ölçümü etkilemez
 Hassas ölçüm sonuçları sağlamak için aşınmaya dayanıklı ölçüm ucu
 Kalibrasyon standartları ve kullanım kılavuzu dahil
 V oluk, bir referans noktası ya da eksen noktası görevi görerek yuvarlak yüzeylerde ölçümü kolaylaştırır
 Tasarımı ve entegre sensörü sayesinde tek el ile rahat kullanım
 Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası
 Pil ile çalışır
 Taşıma çantası



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı 0 ...1250 µm

Çözünürlük 0.1 µm (0 … 99.9 µm ölçüm aralığında) 

1 µm (ölçüm aralığının üstünde)

Hassasiyet ± 2% ya da 2.5 µm (büyük değer geçerlidir)

   

En Küçük Ölçüm Alanı 6 x 6 mm

En Küçük Eğrilik Yarıçapı Dışbükey: 5 mm / içbükey: 60 mm

Alt Tabakanın Minimum Kalınlığı 0.3 mm (demirli metaller için) 

0.1 mm (demir dışı metaller için)

Ekran 4 dijitli, 10 mm yüksekliğinde LCD ekran

Güç Kaynağı 3 x 1.5 V pil

Çevre Koşulları 0 ... 50 °C

Boyut 126 x 65 x 27 mm

Ağırlık 120 g (pil ile)

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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