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Pomiar powłok
polimocznikowych (poliurea)

Modele: Standard i Advanced

Pamięć i raportowanie
 Pomiar powłok polimocznikowych (poliurea)

PosiTector 200 to przenośny miernik do nieniszczącego, 

ultradźwiękowego pomiaru jednej, dwóch lub trzech pojedynczych 

warstw powłoki. Dzięki specjalnej sondzie umożliwia przeprowadzenie 

dokłanego pomiaru powłok polimocznikowych (poliurea).

Posiada pamięć wewnętrzną do 250 odczytów (model Standard) lub 

100.000 odczytów (model Advanced).  W wersji Advanced mierzy do 

trzech warstw powłoki jednocześnie wraz z interpretacją graficzną 

wyniku (wykres). Posiada duży, czytelny wyświetlacz z regulacją 

jasności, odporny na zarysowania. Ponadto miernik jest wyposażony w 

najnowsze oprogramowanie PosiSoft, dzięki któremu użytkownik może 

przesyłać dane do komputera, przeglądać je i tworzyć raporty.

Dokładny i szybki pomiar grubości powłok polimocznikowych (poliurea) stał się możliwy dzięki nowoczesnemu 

miernikowi Positector 200. Instrument posiada domyślnie zaprogramowane ustawienia kalibracji oraz specjalną 

sondę typu D. 

Modele Positector 200 Advanced korzystają z technologii 

i umożliwiają transfer danych do komputera za pomocą

WiFi 

  Bluetooth.

Zakres pomiarowy sondy: 50 - 5000µm

Dokładność sondy: +/- (20 μm + 3% odczytu)

Model Advanced - minimalna grubość pojedynczej powłoki: 500μm

     

     

   

    

     

     

     

    

    

     

     

  

     

    

    

    

      

     

     

 

PORÓWNANIE MODELI POSITECTOR 6000

 Urządzenie dostarczane jest wraz z sondą, etui, żelem przewodzącym, certyfikatem kalibracji (NIST).Miernik posiada menu w języku polskim. 
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