PØÍSTROJE PRO ZJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
A TLOUŠŤKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Mìrka na mokré nátìry
- ke stanovení tloušky mokrého nátìru.
Princip spoèívá v ponoøení mìrky do mokrého nátìru a stanovení tloušky podle
intervalu mezi posledním zubem, který se dotkl povrchu nátìru a sousedním, který
se nátìru nedotkl.
Mìøicí rozsah: 25µm....... 800µm (nerez ocel) obj. èíslo 80-001-0000
25µm....... 3000µm (nerez ocel) obj. èíslo 4845-2
25µm....... 2000µm (hliník)
obj. èíslo 94-35003

25....... 800µm

25....... 2000µm
25....... 3000µm

MikroTest
- magnetická odtrhová metoda - nedestruktivní
- pøístroj mìøí automaticky, bez baterií
- bez nutnosti kalibrace, jednoduché použití a mìøení
- dobøe odeèitatelná stupnice s uchováním namìøené hodnoty
- robustní kovový obal precizního mìøicího systému, odolný proti mechanickým
otøesùm, kyselinám a roztokùm
- použití pøi teplotách od -10 °C do 100°C
- možnost dodávky vèetnì úvodní kalibrace
- rozsah dodávky: přístroj, obal, řemínek na zápěstí, český manuál
MikroTest 6 F

MikroTest – možnosti použití jednotlivých typů:
6 G – galvanické a tenké vrstvy barev na oceli
6 F – barvy, laky na oceli
6 S5, 6 S10, 6 S20 – smalty, umělá hmota, guma na oceli
6 Ni50, 6 Ni100 – galvanický nikl na nemagnetickém kovu
6 NiFe50 – galvanický nikl na oceli

Typ

Měř. rozsah Nejistota měření Min. plocha Zakřivení konvexní/ Nejm. tloušťka
konkávní
zákl. mat.
6G
0-100µm ± 1µm nebo 5% ∅ 20mm
5mm / 25mm
0,5mm
6F
0-1000µm ± 5µm nebo 5% ∅ 30mm
8mm / 25mm
0,5mm
6 S3
0,2-3mm
± 5%
∅ 30mm
15mm / 25mm
1,0mm
6 S5
0,5-5mm
± 5%
∅ 50mm
15mm / 25mm
1,0mm
6 S10
2,5-10mm
± 5%
15mm / 25mm
2,0mm
∅ 50mm
6 S20
7,5-20mm
± 5%
∅ 100mm
100mm / 150mm
7,0mm
6 Ni50
0-50µm
± (1µm + 5%)
∅ 15mm
5mm / 25mm
6 Ni100 0-100µm
± (1µm + 5%)
∅ 15mm
5mm / 25mm
6 NiFe50 0-50µm
± (2µm + 8%)
∅ 20mm
10mm / 25mm
0,5mm
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Obj. číslo
80-641-0002
80-640-0002
80-642-0002
80-643-0002
80-644-0002
80-645-0001
80-646-0001
80-647-0001
80-648-0001

MiniTest série 700
MiniTest 725 / 735 / 745
Elektronický přístroj pro nedestruktivní měření tlouštěk povrchových úprav
s digitální indikací naměřených hodnot.
Vysoká přesnost díky SIDSP ® – signál je kompletně zpracován do dig.
podoby přímo v sondě v daném čase a místě – vyloučení chyb a vlivů při přenosu
signálu kabelem sondy!
Charakteristika:
−široký rozsah použití díky výměnným sondám až do rozsahu 15mm
−rozdělení sond: F – měření na magnetických podkladech
N – měření na nemagnetických kovech
FN – oba principy v jednom
−vysoká flexibilita použití – u MiniTestu 745 lze měnit sondu z vestavěné na externí
−sondy FN – automatické rozpoznání podkladu
−lze měřit v módu rychlého nebo velmi přesného měření, jednotlivé hodnoty
nebo kontinuálně
−vysoce přesné charakteristické křivky vytvořené ve výrobě díky kalibraci až
v 50bodech
−velká kapacita paměti
−velký, snadno čitelný podsvícený grafický displej, s možností změny orientace
o 180°
−snadné ovládání pomocí menu, 25 jazyků včetně češtiny
−zabudovaný bluetooth pro přenos dat do tiskárny a PC
−možnost update softwaru

MiniTest 745
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Technické parametry
SIDSP® sondy
Typ sondy
Měřicí rozsah
Metoda měření
Typické použití
Přesnost 1,5
Opakovatelnost
(standardní odchylka) 5
Rozlišení
Min. konvexní zakřivení 1,2

Min. konkávní zakřivení
(externí sonda) 1,2
Min. konkávní zakřivení
(vestavěná sonda) 1,2
Nejmenší měřená plocha 2,3
Min. tloušťka základního
materiálu 1,2
Rychlost měření v
kontinuálním módu
Max. rychlost měření
v módu samostatných
hodnot
1
2
3
4
5

F1.5, N0.7, FN1.5
F
N
0...1,5mm
0...0,7mm
magnetickovířivé
indukční
proudy
malé vzorky, tenké vrstvy,
použití s měřicím stojánkem
±(1µm+0,75% z naměř.
hodnoty)
±(0,5µm+0,5% z naměř.
hodnoty)
0,05µm
1,0mm

F2
F
0...2,0m
magnetickoindukční
drsné povrchy

F5, N2, FN5
F
N
0...5,0mm
0...2,5mm
magnetickovířivé
indukční
proudy
standardní sondy pro široký
rozsah použití
±(1,5µm+0,75% z naměř. hodnoty)

F15
F
0...15mm
magnetickoindukční
silné vrstvy

0,1µm
1,5mm

±(5µm+0,75% z
naměř. hodnoty)
±(2,5µm+0,5% z
naměř. hodnoty)
1µm
5mm

7,5mm

10mm

25mm

30mm

30mm

30mm

∅5mm
0,3mm
40µm

±(0,8µm+0,5% z naměř. hodnoty)

0,5mm

∅10mm
0,5mm

40µm

∅25mm
1mm

20 hodnot za sekundu
70 hodnot za minutu 4

s více-bodovou kalibrací
pokud se kalibrace provádí v blízkosti očekávané tloušťky povlaku
pokud se používá přesný stojan
pokud byl vybrán "quick" filtr
podle DIN 55350 část 13

Přístroje
Typ přístroje
Provedení sondy
Počet datových
pamětí
Počet uložených
hodnot
Statistické funkce
Kalibrace
Toleranční meze
Měřicí jednotky
Provozní teplota
Skladovací teplota
Rozhraní
Napájení
Normy

Rozměry
Hmotnost

MiniTest 725 MiniTest 735
vestavěná
externí
10
10
max. 10 000

max. 10 000

MiniTest 745
měnitelné vestavěná/externí
100
max. 100 000

počet měření, min., max., průměr, standardní odchylka, variační
koeficient, blokové statistiky (dle norem – volně nastavitelné)
nulování, 2-bodová, 3-bodová, kalibrace pro drsné povrchy
optická a akustická signalizace překročení nastavených mezí
µm, mm, cm, mils, inch, thou
-10°C...+60°C
-20°C...+70°C
USB, Bluetooth
2x AA baterie (Mignon)
DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840
ASTM B244, B499, D7091, E376
AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2
157x75,5x49mm
cca 175g
cca 210g
cca 175/230g

Standardní dodávka: přístroj MiniTest 725/735/745 (dle výběru), SIDSP ® sonda (dle výběru),
nulovací destička, kalibrační fólie, baterie, taštička, návod k obsluze, MSoft 7
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VÝROBA UKONČENA!
NAHRAZENO MODELY MINITEST 2500 / 4500
(viz samostatný prospekt)

Tiskárna
MiniPrint 4100

MiniTest 3100
Použití
- pro všechny nemagnetické vrstvy na oceli (mag.
podklad)
- pro všechny izolaèní vrstvy na neželezném kovu
(nemagnetický podklad)
- chrom, titan, zinek na hliníku, mìdi a mosazi
- možnost pøipojení 22 sond
- princip magneticko-indukèní a víøivé proudy
- statistika
- 10 aplikaèních pamìtí pro rùzné kalibrace
- 10 skupin pro soubory se stejnou kalibrací
- 500 uložitelných souborù v oddìlených skupinách
- nastavení limitních hodnot
- tisk histogramu
- indikace data, času
- obj. číslo 80-122-0114

Mìøicí rozsah: podle použité sondy (viz tabulka na str. 54)
Nejistota mìøení: závislá na metodì kalibrace
a použité sondì (viz tabulka)
Standardní pracovní teplota
Pøístroj 0 až +50°C, sondy -10 až +70°C, krátkodobì +120°C
Rozmìry a hmotnost pøístroje
150x82x35mm, 270 g
Napájení
1x9V alkalická baterie (10000 mìøení i více)
Standardní dodávka
Pøístroj, sonda dle výbìru (není v cenì pøístroje), 1 baterie, nulovací standard,
fólie, návod k obsluze v èeském jazyce, umìlohmotný kuføík, volitelně kalibraèní list.
Doporuèené pøíslušenství
- tiskárna MiniPrint 4100 - obj. číslo 80-201-0005
- kombi - pouzdro pro pøístroj a tiskárnu - obj. číslo 82-010-0008
- protiprachový obal - obj. č. 85-139-0036, gumový obal - obj. č. 82-010-0014
- síový adaptér - obj. číslo 80-900-0001
- NiCd dobíjecí baterie - obj. číslo 85-110-0026
- nabíjeèka NiCd baterií (včetně baterií) - obj. číslo 85-110-0027
Software
- MSoft 70000 Basic Edition (v nìmèinì, jen pøenos dat) – obj. číslo 80-901-1600
- UNISAVE 2004 (v èeštinì, pøenos, uložení a statistické vyhodnocení dat)
- MSOFT 41 (v nìmèinì nebo angliètinì, pøenos, uložení a statistické vyhodnocení
dat) - obj. číslo 80-901-1700
Pøesný stativ
- pro mìøení povrchových úprav na malých výrobcích a pøi nutnosti zajištìní stejné
polohy mìøení, obj. číslo 90-38021
Kalibraèní fólie - Unimetra
- 8, 12, 15, 23, 36, 50, 75, 100, 125, 175, 240 µm s kalibraèním protokolem
- vìtší rozsahy - dovoz z Nìmecka, kalibraèní protokol na požádání
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VÝROBA UKONČENA!
NAHRAZENO MODELY MINITEST 2500 / 4500
(viz samostatný prospekt)

Technická data sond ve spojení s MINITESTEM
Sonda

Měř. rozsah

Počát.
citlivost

Nejistota
měření

Nejmenší zakřivení
konvexní/konkávní

FN 1.6
FN 1.6P
FN 1.6/90
FN 2/90
F05
F1.6
F3
F1.6/90
F 2/90
F10/2
F20
F50
F 2HT
N02
N1.6
N1.6/90
N2/90
N10/2
N20
N100
CN02
N08CR

0...1600µm
0...1600µm
0...1600µm
0...2000µm
0... 500µm
0...1600µm
0...3000µm
0...1600µm
0...2000µm
0... 10mm
0... 20mm
0... 50mm
0...2000µm
0... 200µm
0...1600µm
0...1600µm
0...2000µm
0... 10mm
0... 20mm
0... 100mm
10...200µm
0... 80µm

0,1µm
0,1µm
0,1µm
0,2µm
0,1µm
0,1µm
0,2µm
0,1µm
0,2µm
5µm
10µm
5µm
0,2µm
0,1µm
0,1µm
0,1µm
0,2µm
10µm
10µm
100µm
0,2µm
0,1µm

±(1%+1µm)
±(1%+1µm)
±(1%+1µm)
±(1%+1µm)
±(1%+0,7µm)
±(1%+1µm)
±(1%+1µm)
±(1%+1µm)
±(1%+1µm)
±(1%+10µm)
±(1%+10µm)
±(3%+50µm)
±(1%+1µm)
±(1%+0,5µm)
±(1%+1µm)
±(1%+1µm)
±(1%+1µm)
±(1%+25µm)
±(1%+50µm)
±(1%+0,3mm)
±(3%+1µm)
±(1%+1µm)

1,5mm
10mm
pouze rovný povrch
rovná
6mm
rovná
6mm
0,75mm
5mm
1,5mm
10mm
1,5mm
10mm
rovná
6mm
rovná
6mm
5mm
16mm
10mm
30mm
50mm
200mm
1,5mm
6mm
1mm
5mm
1,5mm
10mm
rovná
10mm
rovná
6mm
25mm
100mm
25mm
100mm
100mm
rovná
pouze rovný povrch
2,5mm
10mm

∅ nejm.
měřeného
místa
5mm
30mm
5mm
5mm
3mm
5mm
5mm
5mm
5mm
20mm
40mm
300mm
5mm
2mm
5mm
5mm
5mm
50mm
70mm
200mm
7mm
5mm

Nejmenší
tloušťka zákl.
materiálu
F0,5mm/N50µm
F0,5mm/N50µm
F0,5mm/N50µm
F0,5mm/N50µm
0,1mm
0,5mm
0,5mm
0,5mm
0,5mm
1,0mm
2,0mm
2,0mm
0,5mm
50µm
50µm
50µm
50µm
50µm
50µm
50µm
libovolná
›100µm

Rozměr
sondy
(mm)
∅ 15x62
∅ 21x89
∅ 8x9x159
∅ 8x9x159
∅ 12x49
∅ 15x62
∅ 15x62
∅ 8x9x159
∅ 8x9x159
∅ 25x46
∅ 40x65
∅ 45x70
∅ 15x62
∅ 16x70
∅ 15x62
∅ 8x9x159
∅ 8x9x159
∅ 60x50
∅ 65x75
∅ 126x155
∅ 17x80
∅ 16x70

F : magneticko-indukèní metoda pro mìøení oceli
N : víøivé proudy pro mìøení na neželeze
FN: oba principy v jednom pøístroji
CN: tištìné spoje
CR: chrom na mìdi
HT: do 350°C

FN 1.6

FN 1.6 P

F 1.6/90, F 2/90
FN 1.6/90, FN 2/90

F 10/2

N 1.6, N 2

CN 02
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N 1.6/90, N 2/90

N 08 CR

F 05

F 20

N 10

F 1.6

F3

F 50

N 02

N 20

Sondy

N 100

Sondy

elektromagnetické siločáry

elektromagnetické siločáry

Průběh siločár
při měření na zakřivených plochách.

Průběh siločár
na drsném povrchu.

Ultrazvukový tlouškomìr QuintSonic 7
Použití: měření tloušťky barev, laků, plastových, skleněných, keramických nebo
kovových vrstev, na podkladech z plastu, kovu, dřeva, keramiky nebo skla
Možnost mìøení celkových vrstev nebo až 5 jednotlivých vrstev ve vícevrstevných
systémech jedním mìøicím postupem.
Jako první přístroj tohoto druhu umožňuje měření vrstev na komponentech vlákny vyztužených plastech, například z GFK – sklolaminátů (plast + skelná vlákna),
CFK - kompozitů (plast + uhlíková vlákna), GFRP, CFRP, WCP.
Technická data:
Mìø. rozsahy: 356 µm, 890 µm, 1900 µm, 3900 µm, 7500µm
(při rychlosti 2375 m/s ve všech vrstvách), jednotlivé vrstvy min. 10µm
Odeèítání: 0,1µm
Přesnost: ± (1µm + 1%) z naměřené hodnoty
Pamì namìøených hodnot: cca 250.000 namìøených hodnot v maximálnì 300
pamìových øadách.
Statistické funkce: n, min, max, střední hodnota, standardní odchylka, koeficient
variace, bloková statistika (dle normy / uživatelská), histogram, trend diagram
Rozhraní: infračervené pro tiskárnu MiniPrint 7000, USB, RS232
Napájení: 4 x baterie AA, volitelně NIMH akumulátory nebo síťový zdroj
QuintSonic 7

Dodávka obsahuje: pøístroj se sondou, baterie, software QSoft 7 Basic Edition na
CD, kabel USB, glycerin a vazební gel, návod k obsluze, pøenosný kuføík.
Obj. číslo: 80-163-0002

GalvanoTest
- coulometrická (anodová vyluèovací) metoda pro mìøení tlouštìk galvanických
vrstev témìø na všech podkladech, tj. na oceli, neželezných kovech, izolacích
(napø. nikl na oceli, zinek na oceli,cín na mìdi, støíbro na mìdi, zlato na niklu...)
- destrukèní metoda (základem je Faradayùv zákon)
- možnost mìøení až 70 vrstev bez dalšího pøíslušenství
- mìøicí rozsah 0,05 - cca 75µm
- mìø. plocha 0,25mm 2, 1mm2, 4mm2
- zvláštní pøíslušenství pro mìøení na drátech
- rozhraní pro PC a tiskárnu
- obj. číslo 80-302-0001
GalvanoTest

Paint Borer 518 - S TNO
Použití
- mìøidlo tloušky organických povrchových vrstev na všech materiálech, pracující
na principu klínového øezu
- vhodný pro mìøení vícevrstevných povlakù
- destrukèní metoda (minimální poškození povrchu vzorku)
- s možností otáèení okuláru i stupnice (pro zakøivené povrchy – nepravidelný
výøez)
- pøesnost mìøení 1%
- 4 mìøící rozsahy do 1000µm

Paint Borer 518-S TNO

Standardní dodávka
- vrták è. 5 (3-300µm)
- taška
- fix
- šroubovák
- nabíjitelný akumulátor (9V)
- nabíjeèka baterií
- èeský manuál
- obj. číslo 85-809-0022

Doporuèené pøíslušenství
- vrták è. 2 (2-200µm) - obj. číslo 85-808-0058
- vrták è. 4 (5-500µm) - obj. číslo 85-808-0126
- vrták è. 3 (10-1000µm) - obj. číslo 85-808-0011
- zkušební stùl - obj. číslo 85-808-0023
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Popis:
Přístroj MiniTest FH využívá
k přesnému měření tloušťky stěny
malou ocelovou kuličku. Tato drží
přes měřenou stěnu přesně naproti
měřicího pólu sondy. Tloušťka stěny
mezi kuličkou a sondou je okamžitě
uvedena na velkém, snadno čitelném
displeji.
Posunováním sondy mohou být
také prováděna kontinuální měření.
Kulička následuje vždy správně
magnetický pól sondy.
Přístroj umožňuje i měření tloušťky na
zakřivení s radiusem 0,75 mm.

MiniTest 7400 FH, 7200 FH
Nedestruktivní měření tlouštěk stěn:
- pro tloušťky od 0 až do 24 mm
- pro všechny nemagnetické látky: umělé hmoty, sklo, keramika, neželezné kovy
- pro dutá tělesa všech druhů: láhve pohárky, hadice, roury,hliníkové plechovky,
skleněné a plastové součásti složitých tvarů
- také pro desky, fólie, skleněné tabule, díly karoserie…
- ovládání pomocí menu s nápovědou
Vysoká přesnost díky SIDSP
Signál je zpracován do dig. podoby přímo v sondě –
vyloučení chyb a vlivů při přenosu kabelem sondy!
Modely
Odpružený stojánek
MiniTest 7200 FH
- hodnoty naměřené v reálném čase, hodnoty Min a Max, automatické ukládání
dat do kapacity 100000 hodnot. Obj. číslo 80-177-0300.
MiniTest 7400 FH
- stejné funkce jako MiniTest 7200 FH, navíc: grafická statistická, ukládání dat do
200 skupin v celkovém počtu 240000 hodnot. Obj. číslo 80-176-0300.
Sondy
Pro co nejvyšší přesnost měření mají sondy speciálně tvrzený hrot. Různé velikosti
speciálně upravených kuliček pokrývají uvedený rozsah měřených tlouštěk.
FH4 - rozsah 0 až 6 mm / FH4-M - rozsah 0 až 9 mm
- obsahuje: ochranný kryt sondy, sady kuliček 1,5mm, 2,5mm a 4mm, nulovací a
kalibrační standardy, odpružený stojánek.

7400 FH

FH10 - rozsah 0 až 13 mm / FH10-M - rozsah 0 až 24 mm
- obsahuje: ochranný kryt sondy, sady kuliček 2,5mm, 4mm a 6mm, nulovací a
kalibrační standardy, odpružený stojánek.

Volitelné příslušenství
- tiskárna dat MiniPrint 7000 / akumulátory NiMH + rychlá nabíječka / připojovací box s USB kabelem
- pro typ FH4: nulovací a kalibrační standardy / ocelové kuličky ∅ 1,0 mm / magnetické kuličky ∅ 1,5mm / ∅ 3,0 mm
- pro typ FH10: nulovací a kalibrační standardy / magnetické kuličky ∅ 4,0mm / ∅ 6,0 mm
- nožní spínač / pouzdro s popruhem na rameno / protiprachový obal
Technické parametry:
Sonda FH4
(obj. číslo 80-174-0300)

Sonda FH4-M – rozsahy navíc
(obj. číslo 80-174-0500)
Sonda FH10
(obj. číslo 80-175-0900)

Sonda FH10-M – rozsahy navíc
(obj. číslo 80-175-0600)
Rozlišení:
Opakovatelnost:
Měřicí princip:
Četnost záznamu:
Paměť dat:
Měřicí jednotky:
Statistické diagramy:
Výstup dat:
Pracovní teplota:
Rozměry / hmotnost:
Napájení:
Kalibrace:
Displej:
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Měřicí rozsah
0…1,3 mm – s ocelovou kuličkou
0…2,0 mm – s ocelovou kuličkou
0…3,5 mm – s ocelovou kuličkou
0…6,0 mm – s ocelovou kuličkou

∅ 1,0 mm
∅ 1,5 mm
∅ 2,5 mm
∅ 4,0 mm
0…5,0 mm – s magnet. kuličkou ∅ 1,5 mm
0…9,0 mm – s magnet. kuličkou ∅ 3,0 mm

Nejistota měření (dle kalibrač. metody)
± (3µm + 1% z měř. hodnoty)
± (3µm + 1% z měř. hodnoty)
± (5µm + 1% z měř. hodnoty)
± (10µm + 1% z měř. hodnoty)
± (20µm + 2% z měř. hodnoty)
± (40µm + 2% z měř. hodnoty)

± (5µm + 1% z měř. hodnoty)
0…4,0 mm – s ocelovou kuličkou ∅ 2,5 mm
0…7,0 mm – s ocelovou kuličkou ∅ 4,0 mm
± (10µm + 1% z měř. hodnoty)
0…10,0 mm – s ocelovou kuličkou ∅ 6,0 mm
± (20µm + 1% z měř. hodnoty)
± (20µm + 1% z měř. hodnoty)
0…13,0 mm – s ocelovou kuličkou ∅ 9,0 mm
0…16,0 mm – s magnet. kuličkou ∅ 4,0 mm
± (20µm + 2% z měř. hodnoty)
0…24,0 mm – s magnet. kuličkou ∅ 6,0 mm
± (40µm + 2% z měř. hodnoty)
0,1µm (typ FH4) / 0,2µm (typ FH 10)
lepší než ± (1µm + 0,5% z měř. hodnoty)
magnetostatický
1, 2, 5, 10, 20 hodnot za sekundu (volitelné)
MiniTest 7200 FH: 100.000 hodnot, MiniTest 7400 FH: 240.000 hodnot
µm, mm, mils, inch
Numerický, trend a histogram (pouze pro typ MiniTest 7400 FH)
RS232 TTL + IrDA 1.0 + USB (přes připojovací box)
-10°C … +60°C
153x89x32mm / 310g
4x baterie AA nebo napájecí adaptér (zvláštní příslušenství)
jednobodová – nulování / dvoubodová – nulování a kalibrace na standardu
4-místný, velkoplošný digitální LCD, volba osvětlení

Mřížková zkouška

6x2

EN ISO - ASTM - VDA

Jedním z důležitých parametrů, které u nátěrových hmot určují sklon ke korozi,
je adheze (přilnavost) mezi povrchovou vrstvou a základním materiálem. K určení
přilnavosti se dá použít i normované mřížkové metody.
Základem této metody je provedení definovaného pravoúhlého řezu. Uvolněné
části vrstvy jsou odstraněny pomocí kartáče nebo (dle některých norem) pomocí
samolepicí pásky. Vyhodnocení se provádí vizuálně na základě posouzení
poškozeného obrazu řezu porovnáním se schématickými obrázky v normě.
Tabulka uvádí přehled platných norem, tlouštěk vrstev a řezů:

2x5

EN (früher ECCA)

Norma

Tloušťka vrstvy

ISO 2409

do 60µm

EN ISO 24091)

60-120µm
nad 120µm
do 50µm
50-120µm
do 60µm
60-120µm
nad 120µm
do 60µm
nad 60µm
do 60µm
60-120µm
nad 120µm
do 60µm
nad 60µm
dle ujednání

ASTM D 3359
JIS K 5400
JIS K 6894

11 x 1

SNV 37111

ASTM - EN

VDA 621-411

EN 13523-6
ISO 2409-1972
BS 3900:E6
NF T 30-038

Počet řezů x
vzdálenost (mm)
6x12)
6x23)
6x2
6x3
11x1
6x2
11x1
6x2
6x3
8x1
8x2
6x1
6x2
6x3
6x1
2x5
11x2

Evropská norma EN ISO 2409 nahrazuje od roku 1994 národní normy DIN
53151, BS 3900:E6, NF T30-38, NEN 5337 a SIS 184172
2)
pro tvrdý podklad
3)
pro měkký podklad
1)

SecoTest
Nástroj k provádění mřížkové zkoušky na zkoušené nanášené vrstvě. Skládá se
z ergonomického protiskluzového držáku, ve kterém je uložena lehce vyměnitelná
řezná hlava, kterou lze aretovat v poloze, výhodné pro obsluhu. Řezná hlava je
z tvrzené oceli a nabízí možnost čtyřnásobného využití. K dispozici je několik verzí
řezných hlav.
Standardní dodávka: rukojeť SecoTest bez řezné hlavy, lupa pro vizuální kontrolu,
kartáč, šestihranný klíč pro výměnu řezných hlav, plastový kufřík, návod
+ vybraná řezná hlava
Typ
SecoTest
SecoTest
SecoTest
SecoTest
SecoTest

1
2
3
4

Popis
Základní sada bez řezné hlavy
Řezná hlava, 6 břitů s rozestupem 1 mm
Řezná hlava, 6 břitů s rozestupem 2 mm
Řezná hlava, 6 břitů s rozestupem 3 mm
Řezná hlava, 11 břitů s rozestupem 1 mm

Obj. číslo
80-810-0000
70-800-0001
70-800-0002
70-800-0003
70-800-0008
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Typ Elcometer 107
Elcometer 107 je dostupný ve dvou verzích: BASIC kit (základní sada) a FULL kit
(plná sada).
Základní sada pro mřížkovou zkoušku: držák, nůž, imbusový klíč, pouzdro
Obj. číslo
Popis
F10713222-1 s řezákem 6x1mm
F10713222-4 s řezákem 6x2mm
F10713222-5 s řezákem 6x3mm
Plná sada pro mřížkovou zkoušku: držák, nůž, lepicí páska (ISO 2409), lupa,
štěteček, imbusový klíč, kufřík
Obj. číslo
Popis
F10713348-6 s řezákem 6x1mm
F10713348-9 s řezákem 6x2mm

Typ Elcometer 1542
Nůž pro mřížkovou zkoušku, ideální pro tenké nátěry na rovných podkladech.
Nůž je dostupný ve třech verzích - 6x1, 6x2 a 6x3 mm. Je možno je objednat
jednotlivě nebo kombinovaně v sadě. Vybaveno rukojetí s kolečkem, která zajišťuje
rovnoměrné proříznutí nátěru
Jednotlivě - nůž + imbusový klíč
Obj. číslo
Popis
K0001542M001
nůž pro mřížkovou zkoušku 6x1mm
K0001542M002
nůž pro mřížkovou zkoušku 6x2mm
K0001542M003
nůž pro mřížkovou zkoušku 6x3mm
Základní sada – nůž, imbusový klíč, lupa, kartáč, kufřík
Obj. číslo
Popis
K0001542M201
nůž pro mřížkovou zkoušku 6x1mm
K0001542M202
nůž pro mřížkovou zkoušku 6x2mm
K0001542M203
nůž pro mřížkovou zkoušku 6x3mm
Sada pro mřížkovou zkoušku – 3 nože, kartáč, lupa, kartáč, imbusový klíč, kufřík
Obj. číslo
Popis
K0001542M204
nože pro mřížkovou zkoušku 6x1, 6x2 a 6x3mm

Multifunkční šablona
Touto multifunkční šablonou lze měřit nebo ji lze použít jako:
- Přilnavost dle normy ISO 2409 (6x1,6x2 a 6x3mm)
- Tloušťku mokrého filmu - stupnice je od 50 do 160 µm po 10 µm.
- Aplikátor filmu - tloušťka aplikovaného filmu je vzestupná od 0 µm do 180 µm.
- A další – rozliv barvy, křížový řez, oblost hran (R=2,R=3,R=4,R=5)
Rozsah dodávky: šablona, přenosný kufřík, nůž, adhezní páska.
Obj. číslo: F107-5M

Příslušenství pro mřížkovou zkoušku:
Obj. číslo
T1079358
Lepicí páska dle ISO 2409, délka 60m
Lepicí páska dle ASTM D 3359, délka 60m T1078894
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Rugotest
Systém dovolující ohodnocení drsnosti povrchu jak dotekem, tak pohledem,
je rozdìlen do sekcí o rùzných definovaných drsnostech, které jsou pøíslušnì
oznaèeny. Jednotlivé èásti mají hrubozrnné (ostrohranné èástice) i otryskané (oblé
èástice). Uvedené hodnoty drsnosti jednotlivých sekcí jsou získány jako prùmìry
z nìkolika sérií mìøení rozdílù mezi nejvyššími a nejnižšími body daného prostoru.
Rugotest

Rugotest 3 - Surface Comparator - tryskání
Obsahuje drsná i zaoblená zrna v jednom bloku. Systém je rozdìlen na 6 úrovní
drsnoti N6, N7, N8, N9, N10 a N11 (resp. prùmìrné hodnoty 0,8; 1,6; 3,2; 6,3;
12,5 a 25 µm).
Systém pracuje dle ASTM D 4417 metody A, což znamená, že porovnání se
provádí pohledem (s nebo bez zvìtšení) nebo dotekem. Porovnání by mìlo být
provedeno v nìkolika místech charakterizujících drsnost daného povrchu.

Testex páska E 122
K mìøení drsnosti po otryskání.
Testexová páska se skládá z pìny s nestlaèitelným podkladem. Pìna je pøitlaèena
na testovaný podklad a profil podkladu se do pìny otiskne. Následnì se výška
profilu zmìøí pomocí tlouškomìru (napø. F1101/30 - mìø. rozsah 1 mm,
odeèítání 0,001 mm).
E 122

obj. èíslo:
rozsah:
velikost pásky:
poèet páskù v roli:

E 122-B
20-50 µm
19x54 mm
50

E 122-C
40-115 µm
19x54 mm
50

E 122-D
33-85 µm
19x54 mm
50

F 1101/30

Glossmaster
Glossmaster

- mìøení lesklosti povrchu
- meøicí geometrie: 20°/60°/85° - pro všechny rozsahy lesku
- jednoduchá obsluha - volba pracovního nastavení pomocí vestavìného
otoèného koleèka
- LCD displej
- automatický diagnostický systém
- jednoduchá kalibrace
- lehký a pøenosný
- rozšíøený mìøicí rozsah - nyní až 2000 jednotek, což umožòuje bìžné mìøení
zrcadlového lesku
- pøímý transfer namìøených dat z pøístroje do MS Excel
- bližší informace na poptávku

Stratotest

Stratotest

- nedestruktivní mìøení tlouštìk silnic pomocí víøivých proudù
(beton, vysokopecní struska a prefabritáky)
- mìøicí rozsah 1 - 30cm
- digitální LCD displej
- statistika
- tisk namìøených hodnot
- pamì pro 6000 namìøených hodnot
- 1 x 9V baterie
- rozhraní pro PC
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PoroTest 7
K vyhledávání pórů a necelistvostí v izolačních vrstvách (např. laky, umělé hmoty,
smalt, živice) na vodivých kovech (oceli, hliníku atd.).
Měřicí princip: Přeskok jiskry mezi vysokonapěťovou elektrodou a základním
materiálem.
Postup: Vysokonapěťovou elektrodou se přejíždí po materiálu s nanesenou
izolační vrstvou. V okamžiku nalezení necelistvosti (póru) přeskočí mezi
základním materiálem a zkušební elektrodou jiskra a řídící jednotka
akusticky a opticky upozorní obsluhu na nalezení této necelistvosti.
Přístroj se skládá z řídícího přístroje PoroTest 7 a vysokonapěťového snímače.

Řídící jednotka PoroTest 7
- plně přenosná, vyrobena z ABS plastu s integrovaným držadlem
- 3-číslicový, podsvětlený LCD displej, pro nastavení zkušebního napětí
- přesnost nastavení zkušebního napětí: ±0,1kV +3%
- rozměry / váha: 225x150x85mm / 1400g
- obj. číslo 80-440-0002
Vysokonapěťové stejnosměrné snímače
- se zabudovaným vysokonapěťovým generátorem
- výměnné zkušební elektrody (dle výběru kovové koště, gumová elektroda apod.,
různé tvary)
- rozměry / váha: délka 274 mm, ∅ 63 mm / 550 g
typ

rozsah
(kV)
P7 0,5…7
P30 3…30
P35 6…35
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kontrolovaná tloušťka
vrstvy (mm)
0,03…1,7
0,5…9
1,4…11,3

obj. číslo
80-441-0004
80-443-0001
80-442-0005

