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Miernik Porotest 7 został zaprojektowany specjalnie z myślą 

o przeprowadzaniu testów metodą nieinwazyjną. 

Zasada

jego działania opiera się na automatycznej kontroli napięcia, które 

jest dostosowane do grubości materiału, jaki ma zostać zbadany.

Służy do pomiaru

porowatości powłok izolacyjnych na podłożach metalowych. 

Doskonale sprawdza się przy pomiarach powłok na rurociągach 

naftowych,  gazowych i wodnych oraz we wnętrzach rur, statków

i zbiorników. Mierzy powłoki ochronne na kadłubach statków, 

na zbiornikach naftowych i na rurach  - również na ich elementach

łącznych i oprawach. Pracuje z powłokami plastikowymi, epoksydowymi 

i emaliowanymi. Fabryczne ustawienia

napięcia dla różnych materiałów

Niewielkie rozmiary

Zgodność z normą DIN 55670

Funkcjonalność

Dodatkowe zabezpieczenie w postaci wskaźnika poziomu napięcia resztkowego

Wysokonapięciowa sonda z wyposażeniem i wskaźnikiem stopnia porowatości

Zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z VDE 0411

Szybkie wykrywanie lokalnych skaz na badanym materiale izolacyjnym

Fabryczne ustawienia napięcia dla różnych grubości materiału

Alarm przekroczenia poziomu porowatości

Możliwość ustawienia 15 stopni czułości

Wskaźnik niskiego stanu baterii

Wygoda pracy

Intuicyjna obsługa menu dzięki przyjaznej użytkownikowi klawiaturze

Wszechstronne urządzenie o dużej mocy i ergnonomicznej budowie

Optymalne ustawienie napięcia gwarantuje bezpieczny pomiar

bez niszczenia powłoki 

Niewielki ciężar i wygodny uchwyt

Podświetlany wyświetlacz

Miernik Porotest 7 jest chętnie wykorzystywany przez inspektorów, 

specjalistów ds. zakupów, kontrolerów jakości zabezpieczeń 

antykorozyjnych. 

Urządzenie składa się z sondy wysokonapięciowej ze zintegrowanym generatorem wysokiego napięcia oraz

z jednoski sterującej wyposażonej w cyfrowy wyświetlacz. Jednostka sterująca jest łatwa w transporcie dzięki

niewielkiemu ciężarowi i wygodnemu uchwytowi. Oba elementy są ze sobą połączone kablem.   

Dodatkowo urządzenie gwarantuje utrzymanie ustawionego poziomu napięcia dzięki elektronicznej kontroli.

Zaletą tego modelu jest również możliwość wyboru różnych elektrod do wielu odmiennych zastosowań. 

Użytkownik może korzystać z menu w jednej z kilku wersji językowych. 

Bezpieczeństwo

Miernik Porotest 7 został zaprojektowany w taki sposób, aby korzystanie z wysokiego napięcia było całkowicie 

bezpieczne dla operatora. Kable i sondy są pokryte odpowiednią izolacją i posługiwanie się nimi nie przedstawia

żadnego ryzyka dla użytkownika.
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Procedura pomiarowa

Miernik Porotet 7 oferuje możliwość skorzystania z dwóch rodzajów sond wysokonapięciowych, 

które łączą się bezpośrenio z jednostką sterującą. Wybrana do badania elektroda łączy się natomiast 

z sondą wysokonapięciową. Odpowiedni poziom napięcia jest wprowadzany na klawiaturze, 

a wskazana wartość wyświetla się na ekranie i jest monitorowana przez system kontroli elektronicznej. 

Podczas badania przesuwa się odpowiednią elektrodę nad powierzchnią pozwalając jej na wykrycie

skaz. Poziom napiecia może być dostosowany w przedziale od 500V do 35,000V. Urządzenie zostało

zaprojektowane do przeprowadzania pomiarów materiałów izolacyjnych o grubości od  30 mikronów

do 11.3mm.  

Specjalne wyposażenie

Istnieje możliwość skorzystania z elektrod specjalistycznych:

 

obrotowych sprężynowych lub pierścieniowych elektrod do badania rur na zewnątrz

szczotkowych elektrod do badania rur wewnątrz i na zewnątrz

elektrod zamiatających przeznaczonych do dużych powierzchni (plastikowych, emaliowanych

lub gumowych)

Dwa rodzaje sond wysokonapięciowych

P7 - do cienkich powłok o grubości od 30 mikronów (farby, emalie, opakowania)

P35 - do powłok o grubości od 1.4 milimetra (powłoki izolacyjne, rurociągi)

W zestawie:
- jednostka sterująca
- kable łączące sondę z jednostką sterującą
- sonda wysokonapieciowa
- metalowa elektroda zamiatająca
- silikonowo-gumowa elektroda 200mm
- uziemienie
- kabel ekwipotencjalny 5m
- kabel zasilający
- pasek na ramię

Sonda wysokonapięciowa P7 P35

Zakres pracy  0.5…7 kV  6…35 kV

Grubość powłoki 0.03 mm…1.7 mm 1.4 mm…11.3 mm

Napięcie

Wskaźnik napięcia

Wymiary/waga sondy wysokonapięciowej

Wymiary/waga jednostki sterującej

Alarm

Bateria

Żywotność baterii i maksymalne napięcie PoroTest 7-P 7 ok. 20 h PoroTest 7-P 35 ok. 10 h

Czas ładowania akumulatora

Napięcie sieci zasilającej

Temperatura pracy

Wilgotność

Normy międzynarodowe

 90 dB, 0.1 s/Por, sygnał ciągły w przypadku zwarcia

225 mm x 150 mm x 85 mm (L x W x H)/1400 g

274 mm x 63 mm (l x dia)/550 g

DC prąd stały

3-cyfrowy wyświetlacz 

 DIN 55 670, DIN 50191 (VDE 0104),DIN EN 61010/część 1 (VDE 0411/Part 1)

110 do 230 V, 50/60 Hz, automatyczny wyłącznik

0°…+50°C

Należy unikać mierzenia powierzchni pokrytej rosą ( DIN 55 670)

4 godziny

4 C-cells, IEC LR 14, 3.5 Ah, NiMH, wymienna

Parametry techniczne 


