
www.anticorr.com.pl
www.anticorr.pl

Pomiar do 3000µm

Niewielkie rozmiary

Wersje: F i FN

Wersje ekonomiczne

Do zalet modeli mierników MiniTest 70 należy uniwersalny 
czujnik, który automatycznie wykrywa rodzaj podłoża 
i dostosowuje tryb pomiaru: prądów wirowych lub indukcji 
magnetycznej. 

Elektroniczny miernik grubości powłok MiniTest 70 
ze zintegrowanym czujnikiem doskonale sprawdza się 
przy pomiarach grubości powłok na podłożach magnetycznych
i niemagnetycznych. Jego niewielkie rozmiary zapewniają 
wygodę użytkowania w każdych warunkach. Miernik dostępny
 jest w kilku wersjach: standardowej, podstawej i ekonomicznej. 

 Precyzja w przystępnej cenie

Modele Basic i Economy oferują taką samą precyzję działania i niezawodność jak modele standardowe.
Na ich atrakcyjną cenę ma wpływ inny dobór dostępnych funkcji. 

 Model Minitest 70B-FN do pomiaru na podłożach ferro
i nieferromagnetycznych umożliwia przeprowadzenie 
kalibracji punktu zero; w zestawie posiada komplet folii 
kalibracyjnych do potwierdzenia dokładności miernika.

Model Minitest 70E-FN do pomiaru na podłożach ferro 
i nieferromagnetycznych posiada jedynie kalibrację 
fabryczną i jest obsługiwany za pomocą jednego przycisku.

W zestawie:

- Miernik 

-  Pokrowiec

- Instrukcja obsługi

- Folie kalibracyjne

- Płytka kontrolna

- Bateria 1AA 

Oba modele pozwalają na wybór wyświetlanej jednostki
pomiarowej: μm lub mils.

Minitest 70E-FN Minitest 70B-FN

Zakres pomiaru F:3mm/N:2,5mm F:3mm/N:2,5mm

Dokładność ±(3μm+5%)  ±(2μm+3%)

Rozdzielczość 3μm 1μm

Promień krzywizny wypukłej  >50mm  >10mm

Promień krzywizny wklęsłej  >100mm  >50mm

Wyświetlane jednostki μm lub mils μm lub mils

Kalibracja brak 1-punktowa

MiniTest 70F
Do pomiaru wszelkich powłok na ferromagnetycznych podłożach;

MiniTest 70FN
Do pomiaru wszelkich powłok na ferro i nieferromagnetycznych podłożach;

Miernik występuje również w wersji standardowej:

Szczegóły na kolejnej stronie
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Elektroniczny miernik grubości powłok MiniTest 70 ze zintegrowanym
czujnikiem doskonale sprawdza się przy pomiarach grubości powłok 
niemagnetycznych na podłożach magnetycznych  i/ lub 
niemagnetycznych. Jego niewielkie rozmiary zapewniają wygodę
użytkowania w każdych warunkach. Miernik dostępny jest w dwóch 
wersjach: do pomiarów na podłożach ferromagnetycznych (F), 
lub do pomiaru na podłożach ferro i nieferromagnetycznych(FN).

Opcja prowadzenia statystyk: wartość maksymalna, minimalna
i średnia, liczba odczytów i standardowe odchylenie.
 

Kalibracja jedno i dwupunktowa

Pomiar do 3000µm

Niewielkie rozmiary

Wersje: F i FN

Wersje ekonomiczne

Do zalet miernika MiniTest 70 uniwersalny czujnik, który
automatycznie wykrywa rodzaj podłoża i dostosowuje tryb 
pomiaru: prądów wirowych lub indukcji magnetycznej. Dodatkowo
standardowe modele urządzenia oferują funkcję szybkiej analizy 
danych statystycznych. Istnieje w nich możliwość przeprowadzenia 
kalibracji standarowej jedno lub dwupunktowej.

 Dokładność i wygoda modeli Minitest 70F i 70FN

Pomiar grubości powłoki do 3000µm

Zgodność z normami: 
DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 
ASTM B 244, B 499, D7091, E 376

Uniwersalny czujnik automatycznie wykrywający rodzaj podłoża

W zestawie:

- Miernik 

-  Pokrowiec

- Smycz

- Instrukcja obsługi

- Folie kalibracyjne

- Płytki kontrolne (stal, aluminium)

Wymiary: długość 157mm

Waga: 80g

MiniTest 70F
Do pomiaru wszelkich powłok na ferromagnetycznych podłożach;

MiniTest 70FN
Do pomiaru wszelkich powłok na ferro i nieferromagnetycznych podłożach;

MiniTest 70 F MiniTest 70 FN

Zakres pomiaru 0…3 mm F: 0…3 mm / N: 0…2.5 mm

Metoda pomiaru Indukcja magnetyczna Indukcja magnetyczna / prądy wirowe

Dokładność

Powtarzalność

Kalibracja

Statystyka

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Zasilanie

Zgodny z normami

Wymiary

Waga

n, x, s, Min, Max

jedno i dwupunktowa

± (1 μm + 1%)

     ± (1.5 μm + 2% odczytu)  przy kalibracji 2 punktowej  

± (1.5 μm + 3% odczytu) przy kalibracji 1 punktowej

około 80 g wliczając baterie

157 mm długości, Ø 27 mm

DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376

1x AA

-20°C…+70°C

-10°C…+60°C

Miernik występuje w dwóch wersjach:


