Pēc pieprasījuma aizbrauksim un prezentēsim
šo slāņa biezuma mērītāju darbībā

Kombinētais

slāņa biezuma mērītājs
dze lz s u n citām vir smām

Automātiska mērīšanas
metodes atpazīšana
Vienkārši lietojama
pamācība
Automātiska kalkulācija un
displejs ar statistiku
Ar vienu roku iespējams
veikt visas operācijas

ComBi - D3® ir metālisku un nemetālisku virsmu slāņa biezuma mērītājs, kas nebojā mērāmo substanci.
Tas ir aprīkots ar automātisku mērīšanas metodes noteikšanu atkarībā no virsmas tipa, kā arī ar automātiskiem
aprēķiniem un displeju statistikas uzrādīšanai. Ierīce ļauj veikt visus nepieciešamos uzstādījumus ar izvēlnes
palīdzību - izmaiņas veicamas ātri un vienkārši. Šīs iespējas tā pat kā citas padara praktisko, vienā rokā turamo,
kabatas izmēra lieluma ierīci par nepieciešamu, ar kuras palīdzību iespējams veikt ātru kvalitātes kontroli ar
augstu precizitāti. ComBi - D3®plus papildus aprīkots ar RS 232 interfeisu, programmatūru, lai pārsūtītu datus uz
datoru, datu kabeli, atmiņu un statistiku. Aprīkojumā iekļauts arī infrasarkanais datu pārsūtītājs, kas ļauj informācīju
pārsūtīt tieši uz Mini infrasarkano termoprineri “SP100”, lai būtu iespējams mērīšanas rezultātus izdrukāt.

ComBi® D3 / ComBi® D3plus ComBi® D3 un ComBi® D3plus spēj mērīt visus
nemagnētiskus slāņus tādus kā sintētiskus materiālus,
lakotas virsmas, emaljas, varu, hromu, cinku u.c. uz
tērauda vai dzelzs virsmām un visiem izolējošajiem
slāņiem kā laka, sintētiskie materiāli, emaljas, papīrs,
stikls, gumija u.c. uz vara, alumīnija vai misiņa.
Tehniskā specifikācija
Substrāts: tērauds vai dzelzs un nemagnētiski materiāli
tādi kā cinks, varš, misiņš, alumīnijs,
nerūsējošais tērauds
Mērījumu diapozons: 0 - 3500 µm
Digitālā displeja rezolūcija: no 0,0 - 999 µm, no 1,00 - 3,50 mm
Rezolūcija: 0,1 µm diapozonā
1 µm diapozonā
0,01 mm diapozonā

0,0 - 99,9 µm
100 - 999 µm
1,00 - 3,50 mm

Atkārtojamība: ±(1 µm + 2%) no 0 - 1000 µm
±3,5% no 1001 - 3500 µm
Pielaide:
Minimālais objekta lielums:
Minimālais liekums
izliekums:
ieliekums:

±1 µm
10 x 10 mm
5 mm
30 mm

Minimālais virsmas
biezums: Fe:
NFe:

0,20 mm
0,05 mm

Temperatūras diapozons: uzglabāšana -10 °C - +60 °C
lietošana 0 °C - +60 °C
Displejs: 4 ciparu šķidro kristālu displejs (LCD)
Padziļinājums: viena punkta
Elektroapgāde: 9 V E bloka baterija
Izmēri: 118 x 58 x 38 mm
Svars: Apmēram 150g ar bateriju
Tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma

ComBi® D3 raksturojums
- Automātiska mērāmās virsmas atpazīšanas
metode - metāliska vai nemetāliska virsma
- Automātiska kalkulācija un statistikas displejs
- Vienkārši lietojams - novietojiet uz virsmas un
nolasiet mērījumus
- Plašs mērīšanas diapozons - 0 līdz 3,5 mm
- Augsta precizitāte
- Mērīšanas tips - viena punkta vai nepārtraukts
- Vibrācijas neietekmē mērīšanas rezultātus
- Noturīga pret nodilumu un ūdensdroša zonde
- Mērījuma rezultāti var tikt izteikti µm vai collas
tūkstošdaļās
- Mērinstruments var tikt izslēgts manuāli vai arī
automātiski
- Vizuāls brīdinājums, ja slāņa biezums pārsniedz
maksimālo amplitūdu
- Integrēta ierīce - lietošanai ar vienu roku
- Viegli iestatāma - vienkārši sekojiet norādēm
lietošanas pamācībā
- Nav nepieciešama kalibrācija arī dažadu materiālu
mērīšanai
- V-groove palīdz ierīces novietošanā uz sfēriskām
virsmām kā stieņiem, caurulēm u.c.
- Komplektācijā ietilpst uzglabāšanas ietvars,
kas ietver nulles plates, 9 V baterija un lietošanas
pamāciba
CENA:
€ 628,40
AR PVN

