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1 GİRİŞ
Bu cihaz, 3 ½ boyutunda rakamlara sahip portatif ve kolay kullanımlı bir cihazdır; kompakt, demir türü ve
demir türü olmayan metaller için tasarlanmış ve rahat kontrole sahiptir. Cihazın, arka plan aydınlatması
olan bir LCD ekranı vardır, data logger fonksiyonu (veri kaydı) ve pil ömrünü uzatmak için otomatik
bağlantı kesme (yaklaşık 30 saniye sonra) diğer özellikleri arasındadır.

1.1

DİKKAT!

- Güçlü elektromanyetik radyasyon yayan bir makinanın yakınında veya
jeneratör, mıknatıs gibi statik elektrik yüklü makina yakınlarında cihazı
kullanmayınız, kullanıldığı takdirde ölçümde hatalara neden olabilirler.
- Yanıcı ve patlayıcı gazların bulunduğu ortamlarda cihazı kullanmayınız; cihaz
hasar görebilir ya da patlamaya neden olabilir.
- Direkt güneş ışığı alan bir ortamda ya da yoğunlaşma olan bir ortamda cihazı saklamayınız. Aksi
takdirde cihaz zarar görür, yalıtımı zarar görebilir veya düzgün çalışmayabilir.
- Cihazı, sıcak objelerin yakınına koymayınız (70ºC/158ºF), gövdesi zarar görür.
- Cihaz, aşırı sıcaklık değişimine maruz kaldıysa ölçüm yapmaya başlamadan önce 30 dakika bekleyiniz.
- Cihaz, ölçüm için bir dakikadan fazla sürekli kullanılırsa kalınlık ölçüm hassasiyetinde düşme
yaşanabilir, yine de cihaz teknik özelliklerde belirtilen hassasiyet sınırları içinde çalışır.
- Bu cihaz su ve toza karşı korumalı değildir. Nemli ortamlarda veya çok tozlu ortamlarda kullanmayınız.
- Hassas ölçümler gerçekleştirmek için sensör temas ucunun kullanılmadığı zaman korumalı olduğundan
emin olun.
- Yüzey ve kaplama arasında hava kabarcığı bulunmadığından emin olun.
- Her kullanımda bir sıfırlama kalibrasyonu uygulanması gereklidir.
- Hassasiyeti arttırmak için test uçlarına iki uç kalibrasyonu uygulanması
GEREKLİDİR.

3

Kullanım Kılavuzu
1.2

UYARI!

ELEKTROMANYETİK ALAN ETKİSİ
Bu cihaz, demir türü metallerde kalınlık ölçümü için manyetik alan metodunu kullanmaktadır. Eğer cihaz
20mG (mini Gauss) veya daha üzeri olan bir ortamda bulunursa hassasiyeti etkilenir. Tavsiye edilen,
cihazın elektromanyetik yayım kaynağından en az 30 cm uzağa konmasıdır.

Elektromanyetik alan yoğunluğu: (birim = mini Gauss)
Elektromanyetik kaynak
0cm
Cep telefonu şarjı
50 ~ 500
Elektronik ajanda güç kaynağı
100 ~ 1000
LCD ekran
10 ~ 100
Vantilatör
100 ~ 1000
Okuma lambası
400 ~ 4000
Dahili bobini olan bütün ürünler dikkate alınmalıdır
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30cm
<1
<5
<1
<5
<10
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Anormal Kullanım Koşulları

2 ÖZELLİKLER
2.1

GENEL

Ekran: Sıvı kristal (LCD) 3 ½ dijit ekran, maksimum 1999 göstermeli
Düşük pil göstergesi: Kullanım için gerekli gücün altına düşüldüğünde

sembolü belirir.

Ölçüm kotası: 1 saniye, nominal.
Kullanım koşulları: 32ºF ile 122ºF arası (0ºC ile 50ºC arası), % 75 bağıl nem
Depolama sıcaklığı: -4ºF ile 140ºF arası /-20ºC ile 60ºC arası, pil takılı değilken % 0 ile 80 bağıl nem
arası
Otomatik bağlantı kesme: 30 saniye
Standby konumunda elektrik harcama: <15µA.
Pil: 9V standart pil (NEDA 1604, IEC 6F22 006P)
Pil ömrü: 9 saat (sürekli) arka plan aydınlatmalı
Boyutlar: 148 mm x 105 mm x 42 mm
Ağırlık: Yaklaşık 157 gr (pil ile)
Tespit edilebilir materyaller: Demir türü metaller (demir, çelik) ve demir dışı metaller (bakır, alüminyum,
çinko, bronz, pirinç vb.)
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2.2

ELEKTRİKSEL

Kalınlık aralığı: 0'dan 40.0 mil 'e kadar (0'dan 1000 µm 'a kadar)
Ekran çözünürlüğü: 0.1 mil / 1 µm
Hassasiyet:
±4dijits 0 ila 7.8mils üzerinde
±10dijit 0 ile 199 µm üzerinde
± (3% +4dijits) 739 mil ile 40 mil üzerinde
± (3% +10dijits) 200 µm ila 1000 µm üzerinde
Sıcaklık katsayısı: okumanın %±0.1, herhangi biri büyükse, ºF/ºC için 82.4ºF/28ºC üzerinde veya
64.4ºF/18ºC altında kullanımda hassasiyet değişecektir.
Yanıt süresi: 1 saniye

2.3

Sıfırlama plakası

Demir türü

Demir dışı

Demir türü – çelik

Demir dışı – alüminyum

Demir türü
Kullanımdan önce diğer taraftaki koruyucu

Kullanımdan önce diğer taraftaki filmi

çıkarınız

koruyucu filmi çıkarınız
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2.4

Standard kalınlık levhası
Standard kalınlık:
39.6 mil
±1 %
1006 micra
Kullanmadan önce her iki taraftaki koruyucu filmi çıkarınız

Sensör ucu

Fonksiyon tuşları

Pil haznesi kapağı

Tetik

İlk kullanımdan önce koruyucu filmi çıkarınız.
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3 FONKSİYON TUŞLARI
Bu tuşu arka plan aydınlatmasını açma ve kapama için kullanınız.
“mil/µm”
“mil/µm” tuşunu mil ve µm arasında seçim yapmak için kullanın. (1 mil= 25.4 µm)
“Zero”
1. “Zero” tuşuna kalibrasyon sıfırlaması yapmak için hızlıca basınız (2 saniyeden daha fazla değil).
2. “Zero” tuşunu kalibrasyon ucunu kalibre için basılı tutunuz (2 saniyeden fazla).
(daha fazla bilgi için KALİBRASYON bölümünü okuyunuz)
3. Kalibrasyon okumalarını siliniz.
4. MAX, MIN ve MAX-MIN okumalarını siliniz.
“MAX/MIN”
1. “MAX/MIN” tuşunu maksimum ve minimum, max-min, ortalama ve veri kaydı toplamını değiştirmek için
kullanınız (MAX, MIN, MAX-MIN, AVG, NO).
2. Veri kaydı kapasitesi 255'tir. Maksimum, minimum, maksimum-minimum, ortalama hesabı numara
255'e kadar değişmez.
3. Cihaz kapalıyken, “MAX/MIN” tuşuna basın ve ortak nokta kalibrasyonu konfigürasyonuna erişim için
tetiğe basın.
“CAL”
1. Cihaz kapalıyken “CAL” tuşuna basın ve ÜST/ALT alarm limitleri konfigürasyonuna erişim için tetiğe
basın.
2. Cihaz açıkken ve ölçümden sonra sonuç gösterildiğinde, “CAL” tuşuna tek uç kalibrasyonu için basın.
3. Veri kaydı ve kalibrasyon ucu konfigürasyon modundayken “CAL” tuşuna onay için ve çıkış için basın
(Daha fazla bilgi KALİBRASYON bölümünde yer almaktadır).

4 TALİMATLAR
4.1

Açma ve kapama:

1.Cihazın sensör ucunu herhangi bir yüzeyden veya manyetik alandan uzak
tutunuz.
2. Cihazı açmak için tetiğe basınız. LCD ekranda “run” göründüğünde cihaz
kullanıma hazırdır.
3. Otomatik bağlantı kesme fonksiyonu (APO): Cihazı 30 saniye boyunca
kullanmadığınızda otomatik olarak kapanacaktır.
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4.2

Otomatik mod ve Sabit mod:

1. Cihaz, default olarak otomatik moda ayarlıdır ve A olarak belirtilir, bu modda bir çok demir türü ve
demir dışı yüzeyleri otomatik olarak tanır.
2. Tabaka eğer metal türü ve metal dışı materyallere sabitlenmişse, kullanıcılar sabit modu kullanabilirler.
Cihaz kapalı iken,
- Demir türü modu sabitlemek için

tuşuna basarken tetiğe basınız

- Demir-dışı modu sabitlemek için “mil /µm” tuşuna basarken tetiğe basınız.
Bu sürede A sembolü ekrandan kaybolacaktır.

4.3

Üst ve Alt Limit Alarm Fonksiyonu

1. Alt/üst alarm fonksiyonu, kullanıcıları uyarmak için kullanılmaktadır. Ölçüm, üst limiti aşıyorsa alarm 4
kez çalar; ölçüm alt limit altındaysa alarm sürekli olarak her 2,5 saniyede çalar. Alt/Üst alarm değerleri
default olarak 1200 µm ve 0 µm'dir.
2. Kullanıcı limit değerleri ayarlayabilir. “CAL” tuşuna cihaz kapalıyken basın. Tetiğe cihazı açmak için
basın ve ekranda “SET Hi” belirecektir. Üst limiti ▲ veya ▼kullanarak ayarlayın. “CAL” ile onaylayan ve
“SET Lo” ya girin. Alt limiti yine ▲ veya ▼kullanarak ayarlayın. Tekrar “CAL” ile onay verdiğinizde cihaz
kullanıma hazırdır.
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4.4

Ölçüm: (Tek ölçüm veya Sürekli Ölçüm modu)

1. Cihazı açın.
2. Tek ölçüm modu:
Yüzeyle sıkı bir temas sağlaması için sensör ucunu bastırın. Tek ölçüm yapmak için tetiğe basın (bir bip
sesi duyacaksınız) ve hemen serbest bırakın (başka bir bip sesi çıkacak). H sembolü belirecek, ölçüm
bittiğinde H sembolü ekranda çıkana kadar sensör ucunu yüzeyden çekmeyiniz.
3. Sürekli Ölçüm modu:
Tetiği çekin (bir bip sesi gelecek) ve sürekli ölçüm için basılı olarak turun. Ölçüm her saniyede br
yapılacak. Tetiği serbest bırakın (başka bir bip sesi gelecek) ve son ölçümü gerçekleştirmek için H
sembolü ekranda çıkacak. Bu sembol çıkmadan önce sensörü yüzeyden çekmeyiniz.
Hem tek ölçüm hem sürekli ölçüm modunda ölçümü bitirmek için bir bip sesi çıkacaktır.
4. Materyal “Ferr” veya “Non-Ferr” olarak belirtilecektir. Eğer materyal kaplaması tanımlanamıyorsa LCD
ekranda “Ferr” veya “Non-Ferr” yerine “run” ve H çıkacaktır (cihaz açıldığında olduğu gibi).
5.APO, sürekli ölçüm sırasında devre dışı olur.

4.5

Veri kaydı:

1. Veri kaydedici ölçüm sonuçlarını otomatik olarak kaydeder. Çalışma sırasında
“mil /µm” tuşuna iki saniye basın, cihaz veri kaydı moduna girer ve ekranda D
sembolü çıkar. İlk sayı, kalınlık ölçümünü gösterir ve ikinci sayı ise veri numarasını
gösterir.
2. ▲ veya ▼ ile önceki ve sonraki verileri görebilirsiniz. Daha sonra “CAL” tuşuna
basarak veri kaydı modundan çıkıp normal moda geri dönersiniz.
3. Herhangi bir veri kayıtlı olmadığında ekran “no data” gösterir. Cihaz, otomatik
olarak veri kaydı modundan normal moda döner.
4. Veri kaydı 1 ile başlar. Bir sonraki veri için ▲kullanın. İlk ve son veri arasında veri
silme için “Clr LoG” bulunur. “CAL” tuşuna basılırsa bütün veriler silinir ve normal
çalışmaya dönülür. Lütfen, silme fonksiyonun geri alma özelliği olmadığını dikkate
alınız. “CAL” tuşuna basmadan önce dikkatli olunuz.
5. Veri kaydı kapasitesi: 255
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5 KALİBRASYON

* Kalibrasyondan önce cihazın materyal yüzeyini tanıdığından emin olunuz.
* Kalibrasyon sırasında otomatik kapanma 2 dakikaya uzar.

5.1

Yüzeyi sıfırlama kalibrasyonu

1. Cihazı çalıştırın. Sensör ucunu kaplamasız yüzeye veya levhaya (aksesuar olarak gönderilen) bastırın.
Tetiğe basın ve tek ölçüm modu için hemen serbest bırakın. H Sembolü çıkana kadar bekleyin. Materyali
kalibre etmek için hızlı bir şekilde “Zero” tuşuna basın (iki saniyeden daha uzun değil). LCD ekranda 0
mil /µm çıkacaktır.
2. Yüzeyi sıfırladıktan sonra MAX, MIN ve MAX-MIN sıfırlanacaktır.

5.2

Bir noktanın kalibrasyonu

* Bir noktanın kalibrasyonu için lütfen cihaz tarafından tanınmış bir yüzey alın. Gönderilen levhanın
kalınlığı 39.6 mil 'dir (1006 µm).
1. Cihazı çalıştırın. Sensör ucunu yüzeye bastırın (kalınlığı bilinen bir materyal yüzeyi
ya da gönderilen levhayı kullanın). Tetiğe basın ve ekranda H sembolü çıkana kadar
bekleyin.
2. “CAL” tuşuna basın ve ekran “1-Pt” gösterecektir. ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak
değeri bilinen standart kalınlık değerine ayarlayın.
3. “CAL” tuşuna tekrar basarak kalibrasyon programından çıkış yapın ve normal moda
dönün.

5.3

*

İki noktanın kalibrasyonu

iki adet sıfırlama plakası vardır, bir tanesi alüminyum ve diğeri ise çeliktir. Çelik olan demir türü,

alüminyum olan demir dışıdır.

Demir dışı

Demir türü

Demir türü – çelik

Demir dışı – alüminyum

Kullanımdan önce diğer taraftaki koruyucu

Kullanımdan

çıkarınız

önce

diğer

koruyucu filmi çıkarınız
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1.Adım Tetiğe basın

2 Adım: Ekranda “run” çıkacaktır

3. Adım: Ölçüm başını (Demir türü ve demir dışı) yüzey
üstüne koyun * Ve sonra tetiğe basın (ölçüm başıın
yüzey üstüne koyun)

4. Adım: Ferr demir türü materyal demektir

5. Adım: Non-Ferr demir olmayan anlamındadır

6. Adım: Sıfırlama için “Zero” tuşuna basın ve ekran “0”
gösterecektir.

7. Adım: Standard levhasını 39.6mil/1006microm yüzey
üstüne koyun

8. Adım: Tetiğe bir kez basın.
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9. Adım: “CAL” tuşuna basın.

10. Adım: Ekranda 2-Pt çıkacaktır.

11. Adım. Ekrandaki değeri 1006 µm'ya ayarlamak için
Zero (▼) basın veya MAX/MIN (▲) basın. 12 adıma
bakın.

12. Adım: Ekrandaki değer 1006 µm.

13. Adım: “CAL” tuşuna tekrar basın.

14. Adım: 2-P mesajı ekrandan kalkacaktır, bu
kalibrasyonun tamamlandığı anlamına gelir ve ölçüme
başlanabilir.
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5.4

Kalınlık kalibrasyonu hafızası

Kalınlık kalibrasyonunu her seferinde ayarlamamak için bu değeri cihazın
hafızasına kaydedebilirsiniz.
1. Cihaz kapalıyken, “MAX/MIN” tuşuna basın ve tetiğe açmak için basın.
2. “SET” ve “dFut” ekranda belirecektir. Nokta kalibrasyon değeri gösterilene
kadar 2 saniye bekleyin.
Ör: 39,6 mil (1006 µm).
3. ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak değeri kalibrasyon noktasına ayarlayın.
Kalibrasyon programından çıkıp normal moda dönmek için “CAL” tuşuna basın. Bu kalınlık noktası cihaza
kaydedilmiş olacaktır. Kullanıcıların bu kalibrasyon değerini her seferinde ayarlamaları gerekmez.

5.5

Hızlı kalibrasyon

Bu fonksiyon sadece daha önce kalınlık kalibrasyonu hafızaya alındıysa yapılabilir.
1. Sensör ucunu kalibrasyon yüzeyine bastırınız. Tetiğe basınız ve H sembolü çıkana kadar bekleyiniz.
2. “Zero” tuşuna 2 saniyeden daha fazla olmayacak şekilde basınız. Cihaz, otomatik olarak daha önce
hafızaya alınan kalibrasyon değeriyle kalibre edilecektir.
Kalibrasyon noktasını silme
1. Cihaz kapalıyken “zero” tuşuna basın ve tetiğe basın. LCD ekranda “Clr” ve
“Set” çıkacaktır. Sıfır noktası, tek nokta kalibrasyonu ve iki nokta kalibrasyonu
silinecektir.
2. Kalibrasyon düzgün çalışmamaya başlarsa silme fonksiyonu, kullanıcıya
yeniden başlama imkanı sunmaktadır.

6 ÇALIŞMA
1. Cihazı herhangi bir yüzeyden ya da manyetik alandan uzak tutunuz. Cihazı açmak için tetiğe basınız
ve ekranda “run” ve H sembolü çıkana kadar bekleyiniz.
2. Sensör ucunu yüzeye tam temas sağlayacak şekilde koyup bastırın.
3. Tetiğe basın ve hemen serbest bırakın. Ekranda ölçüm bittiğinde H sembolü çıkacaktır. H Sembolü
çıkmadan sensörü yüzeyden uzaklaştırmayınız.
4. Yüzey materyali şeridine göre gösterilecektir. Eğer tanınmayan bir materyale sahipse “Ferr” ya da
“Non-Ferr” ekranda belirmez.
5. Kalınlık, ölçüm aralığı üzerindeyse LCD ekran orijinal verileri gösterecektir ve bir bip sesi çıkacaktır.
6. “MAX/MIN” tuşunu kullanarak maksimum, minimum, max-min, ortalama ve veri kaydı sayı değerlerini
değiştirebilirsiniz.
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7 BAKIM
7.1

Pil değiştirme

1. Cihaz, 9 voltluk (NEDA 1604, IEC 6F22) “transistor” olan bir pil ile çalışmaktadır. Ekranda düşük pil
sembolü çıkarsa pili değiştirmek gereklidir.
2. Pilin bulunduğu pil haznesi kapağını

çıkarın.

3. Kapağı aşağı doğru hafif bir şekilde iterek çıkarın.
4. Eski pili çıkarıp yenisini takın. Kabloyu resimdeki gibi katlayarak pili haznesine koyun.

7.2

Temizleme

Cihazın gövdesini deterjanlı nemli bir bezle düzenli olarak temizleyin. Aşındırıcı veya çözücü ürünler
kullanmayınız.
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8 Geri Dönüşüm
Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil toplama
noktalarına bırakmalıdır.
Pil toplama noktası:
PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
Küçükçekmece / İstanbul
Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını değerlendirebiliriz
ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine gönderilir.

9 İletişim
Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata
geçiniz.
Posta:
PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303
Küçükçekmece / İstanbul
Telefon:
0212 471 11 47
Faks:
0212 705 53 93
E-Posta:
info@pce-cihazlari.com.tr

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128
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