
  PosiTector® 6000 
KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇÜM CİHAZI 

Dayanıklı tam elektronik kaplama kalınlık ölçüm cihazları hem demir hem de demir dışı metallerin kaplama kalınlıklarını 
isabetli ve hızlı bir şekilde ölçmek için manyetik ve endüksiyon akımı ilkelerini kullanır. 

  Özellikleri: 

 
 
 
 

Dayanıklı 

Solvent , asit , su ve tozdan etkilenmez..sugeçirmezdir. 

aşınmaya karşı  dayanıklıprobe ucu 

Bel aparatı ile birlikte şoklara dayanıklı yumuşak plastik 
koruyucu kılıf 

 Cihaz gövdesi ve prob iki yıl garantilidir. 

 

Kolay kullanım 
Ölçüme Hazır - birçok uygulamada kalibrasyon ve 
ayarlama gerektirmez 

Tek el ile kullanılabilen gelişmiş menü 

Yanıp Sönen Ekran — gürültülü ortamlar için ideal 

RESET özelliği ile hızlıca fabrika ayarlarına döner. 
 

 

Çok Yönlü 
Tamamiyle değiştirilebilir problar (PosiTector 6000, 200, 
DPM, UTG, RTR ve  SPG) bütün cihaz gövdeleriyle 
uyumludur 
Çoklu Kalibrasyon ayar seçeneği : 1 nokta, 2 nokta, bilinen 
kalınlık, 
ortalama sıfır 
Seçilebilir gösterge dili 
 Yüksek kontrastlı ekranı parlak ve karanlık ortamlarda 
bile görülebilir. 
Değişebilir gösterge yönü ile ters ve yatay ekran değişimi 
Uzak ölçümler için 25 metre ye kadar uzun kablo 
mümkündür 
Alkalin veya tekrar kullanılabilir pil ile çalışır. 

 

Doğru 

NIST izlenebilirliğine sahip kalibrasyon sertifikası içerir. 

 İçerisindeki sıcaklık kompenzasyonu sayesinde doğru 
ölçümler yapar 

Hii-RES Modu yüksek hassasiyet gerektiğinde ekrandaki 
çözünürlüğü artırır 

ISO ve ASTM gibi uluslararası standartlar ile uyumludur 
 



 
 
 
 
 

Güçlü 

İstatistik modu  sayesinde ölçüm esnasında   standart 
sapma, min/max kalınlık değerlerini ve ölçüm sayısını 
gösterir. 

Hi-Lo; Kullanıcının belirlediği sınırlar dışına çıkıldığında 
sesli ve görsel olarak uyarır 

FA ST mod—Hızlı ekspertiz için daha hızlı ölçüm 

Web aracılığı aracılığı ile yazılım güncellemeleri 
cihazınızı  güncel tutar. 

Ekran görüntüsü alma -kayıtları saklama ve daha sonra 
görüntüleme için USB flash belleğe kaydeder 

Görüntüleme, analiz etme ve bilgiyi raporlama için 
PosiSoft çözümleri: 

USB yığın depolama—kaydedilen ölçüm ve grafiklere 
PC/Mac web sağlayıcı veya dosya yöneticisi ile kolay 
ulaşım. 

İlave program gerektirmez. PosiSoft.net hesabı ile kalınlık 
okumalarını güvenli bir şekilde depolamak için ücretsiz 
bir web tabanlı aplikasyon sunar. 

PossiSoft 3.0 masaütü yazılımı (PC/Mac) verileri indirme, 
görüntüleme, yazdırma, ve depolama için ücretsiz olarak 
indirilebilir. 

PosiSoft Mobile ( yalnızca gelişmiş modeller için ) - 
ölçümlere, grafiklere,  fotoğraflara ve işaret güncellerine 
Wi-Fi araclığı ile tablet, akıllı telefon ve bilgisayar gibi 
cihazların erişimini sağlar. 

Kayıtlı her bilgi saat ve tarih bilgisi içerir 

 

 

 

 


