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MiniTest 7200 FH / 7400 FH służy do nieniszczącego pomiaru 
grubości materiałów niemagnetycznych. Mierniki te mogą być
stosowane zarówno jako urządzenia laboratoryjne (stacjonarne), 
jak i na linii produkcyjnej (przenośne). Do pomiaru wykorzystywana
jest tzw. zasada magnetostatyczna, dzięki której sam pomiar jest
łatwy i szybki. Miernik umożliwia pomiar grubości detali wykonanych
z materiałów nieferromagnetycznych. 

Pomiar ścianek materiału

i wydrążonych detali

Kulki stalowe - standardowe

i namagnesowane

Zestaw pomiarowy składa się z poręcznego czujnika, który jest 
połączony za pomocą kabla z miernikiem zawierającym funkcje
operacyjne oraz ekran umożliwiający wyświetlanie i oszacowanie
uzyskanych wartości pomiarowych. Czujnik współpracuje
ze specjalnymi kulkami pomiarowymi wykonanymi z materiału 
ferromagnetycznego, które umieszcza się po przeciwnej stronie 
mierzonego obiektu niż czujnik.

 Komfort pracy

Zawarty w dostawie statyw pomiarowy umożliwia 

łatwiejsze operowanie mierzonym detalem podczas pomiaru. 

Możliwe jest dodatkowe wyposażenie systemu w przenośną drukarkę. 

System może komunikować się z komputerem w celu wymiany danych.

Dostępne zestawy

z czujnikiem FH 4

z czujnikiem FH10

Zakres pomiarowy do 9mm w zestawie z namagnesowaną kulką (opcja)

25 stalowych kulek o średnicy 1.5mm

20 stalowych kulek o średnicy 3mm

1 wzorzec zero dla kulki o średnicy 1.5mm

1 wzorzec zero dla kulki o średnicy 3mm

Zakres pomiarowy do 24mm w zestawie z namagnesowaną kulką (opcja)

20 stalowych kulek o średnicy 4mm

20 stalowych kulek o średnicy 6mm

1 wzorzec dokładności 18mm

Wymiary: 150x89x32 mm
Waga: 310g

Zakres ( w zależności od czujnika):

Powtarzalność: ± (1 μm + 0.5 % odczytu)
Pamięć: 240,000 odczytów
Kalibracja: fabryczna, zero, jedno-, 
dwu-, trzy- i czteropunktowa

FH 4 ze standardową kulką 0-4mm
z namagnesowaną kulką 0-9mm
FH 10  ze standardową kulką 0-9mm
z namagnesowaną kulką 0-24mm
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SPECYFIKACJA MIERNIKÓW FH I SOND

Proces pomiarowy: Proces magnetostatyczny, przeznaczony do materiałów niemagnetycznych 
Prędkość pomiarów: 20 pomiarów na sekundę (ustawione na stałe) 
Liczba pomiarów
wprowadzanych do
statystyki 

Do wyboru: 1, 2, 5, 10, 20 wartości pomiarowych na sekundę 

Typy czujników: FH4 FH10 
Rozdzielczość początkowa: 0,1 mm 0,2 mm 
Rozdzielczość wskazań: Zakres Rozdzielczość 
 0,0 mm  -   59,9 mm 

60,0mm – 149,9 mm 
150mm – 299,5 mm 
300mm – 599,0 mm 
600mm – 998,0 mm 

1,000 mm – 1,498 mm 
1,500 mm – 2,995 mm 

3,0 mm – 5,99 mm 
6,0 mm – 10,12 mm 

0,1 mm 
0,2 mm 
0,5 mm 

1 mm 
2 mm 
2 mm 
5 mm 

10 mm 
20 mm 

   
Czujnik FH4 

Średnica 
 kulki 

Zakres  
pomiarowy 

Powtarzalność 
Niepewność pomiaru 

Kalibracja 
wytwórcy 

Zerowanie 
Kalibracja 

wielopunktowa 
1,5 mm 0 ... 1,5 mm ±(1,5mm+0,5%)* ±(10mm + 3 %)* ±(5mm+1,5 %)* ±(3 mm + 1%)* 
2,5 mm 0 ... 2,5 mm ±(2,5mm+0,5%)* ±(15mm + 3 %)* ±(8mm+1,5 %)* ±(5 mm + 1 %)* 
4,0 mm 0 ... 4,0 mm ±(5,0mm+0,5%)* ±(30mm + 3 %)* ±(15mm+1,5 %)* ±(10mm+ 1 %)* 

namagne
sowana 

kulka 

0...9,0 mm  

Czujnik FH10 

Średnica 
kulki 

Zakres  
pomiarowy 

Powtarzalność 
Niepewność pomiaru 

Kalibracja 
wytwórcy 

Zerowanie 
Kalibracja 

wielopunktowa 
2,5 mm 0 ... 2,5 mm ±(2,5mm+0,5%)* ±(15mm + 3 %)* ±(8mm + 1,5 %)* ±(5mm + 1%)* 
4,0 mm 0 ... 4,0 mm ±(5mm+0,5%)* ±(30mm + 3 %)* ±(15mm + 1,5 %)* ±(10mm + 1%)* 

6,0 mm 
0 ...   6 mm ±(10mm+0,5%)* ±(50mm + 3 %)* ±(30mm + 1,5 %)* ±(20mm + 1%)* 
6 ... 10 mm ±0,5%* ±4% ±2,5% ±1,5% 

9,0 mm 0 ... 10 mm ±(10mm+0,5%)* ±(50mm + 3 %)* ±(30mm + 1,5 %)* ±(20mm + 1%)* 
namagne
sowana 

kulka 

0...24 mm     

 *Wszystkie dane procentowe odnoszą się do wartości pomiarowej. 
Pomiar na poziomej powierzchni; wartość średnia z min. 10 pomiarów 

 
Rodzaje kalibracji: Kalibracja producenta, kalibracja punktu zerowego i kalibracja 

wielopunktowa (zero i 1 – 4 pkt. kalibracyjnych 
Ekran: LCD 160  ́160 Pixel, z regulowanym podświetleniem 
Jednostka pomiarowa: Metryczne (mm, mm), anglosaskie (mils) 
Funkcje statystyczne: Pojedyncze wartości, liczba wartości pomiarowych, minimum, 

maksimum, wartość średnia, odchylenie standardowe, współczynnik 
wariacji, wskaźniki zdolności procesowej –Cp i Cpk (tylko w MiniTest 
7400 FH) 

Pamięć wartości pomiarowych 7200 FH 7400 FH 
Maksymalna liczba folderów: 0 500 na 5 poziomach folderów 
Maks. liczba szeregów pomiarowych: 1 200 
Maks. liczba wartości pomiarowych: 100.000 240.000 
Górna i dolna wartość graniczna  
Pomiar różnicowy: Wskazanie różnicy pomiędzy aktualną wartością 

pomiarową a nastawiona wartością oczekiwaną 


