
Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı PCE-CT 26FN

Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı PCE-CT 26FN 
Demirli ve demir dışı malzemeler için / Geniş ölçüm aralığı / 

Döndürülebilir renkli ekran / Düşük ağırlık 

Boya kalınlığı ölçüm cihazı PCE-CT 26FN, çelik / demir ve demir dışı metallerde tahribatsız kaplamaları (boya, plastik vb.) ölçebilir. Boya kalınlığı
ölçüm cihazı, aracın kaza hasarını hemen belirlemek için ideal olduğu gibi endüstriyel alanlarda tutarlı ürün kalitesi sunmak amacıyla gelen ve
giden malların denetimi için de kullanılabilir. 

Entegre problu ergonomik şekle ve epey kolay kullanıma sahip boya kalınlığı ölçüm cihazı, yüksek hassasiyeti ile ölçüm sonuçlarının hızlı bir
şekilde belirlenmesini sağlar. PCE-CT 26FN, çelik ve demirde lake, plastik, krom, bakır, çinko, emaye vb. gibi manyetik olmayan kaplamaların
ölçümlerinin yanı sıra bakır, alüminyum, pirinç ve paslanmaz çelikte lake, plastik, emaye, kağıt, cam, kauçuk vb. gibi tüm yalıtım kaplamaları için
tasarlanmıştır.

Uygulama / kullanım:
Sadece cihazı yerleştirin ve ölçüm değerini okuyun. Çelik, paslanmaz çelik, demir, demir dışı metaller ve eloksallı alüminyum gibi benzer
malzemelerde vernik ve boya kaplamalarını, plastik, krom, bakır, galvaniz ve çinko kaplamalarını ve emayeyi kolaylıkla ölçebilirsiniz.
 

Dahil edilmiş standartlar aracılığıyla boya kalınlığı ölçüm cihazını istediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, cihazı folyolardan birine
yerleştirin ve cihazın düz durduğundan emin olun.

 Hemen ölçüme hazır
 Aşınmaya dayanıklı sensör
 Borularda ölçüm için V oluk
 Tek elle kullanım
 Opsiyonel ISO kalibrasyonu
 Taşıma çantası dahil



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı 0 ... 1250 µm

Çözünürlük 1 µm

Hassasiyet ± (3% + 2 µm)

 

En Küçük Ölçüm Alanı 5 x 5 mm

En Küçük Eğrilik Yarıçapı Dışbükey 3 mm, içbükey: 50 mm

Alt Tabakanın Minimum Kalınlığı Fe: en az 0.5 mm 

NFe: en az 0.3 mm

Ekran OLED ekran

Ortam Sıcaklığı 0 ... 50 °C

Güç Kaynağı 2 x 1.5 V AAA pil

Boyut 100 x 52 x 29 mm

Ağırlık Yaklaşık 68 g (pilsiz)

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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