
  PosiTector® SPG 
YÜZEY PROFİL ÖLÇÜM CİHAZI 

PosiTector SPG Yüzey Profil ölçüm cihazı (Opsiyonel 30 ° uç açısı) 3894,5-C, ABD Deniz Kuvvetleri NSI 009-32 AS, ASTM 
D4417-B, ÖSYM-PA17 , SANS 5772 ve bir çok standart için uygundur. 

  Özellikleri: 

 

 
 
 

Dayanıklı 

Uzun ömürlü ve yüksek hassasiyetli 60° tungsten karbid 
prob ucu 
Solvent, asit, yağ, su ve toz geçirmez - su geçirmez 
Sağlam -  iç ve dış ortam ölçümleri için dayanıklıdır 
Şok emici koruyucu kauçuk kılıf ve bilek askısı ile 
birliktedir. 
Cihaz gövde ve probu için 2 yıl garanti 

Kolay kullanım 
Hızlı ölçüm performansı - Dakikada 50 ölçüm imkanı 
Geniş düz yüzeyler için idealdir. 
Tek elle kullanım kolaylığı 
RESET özelliği sayesinde anında  fabrika ayarlarına geri 
dönüş imkanı 
  

 

Çok Yönlü 
 
Positector cihaz gövdesi tüm problarla 6000, 200, DPM, 
UTG, RTR ve SPG uyumludur. 

Özel yüzey profil uygulamaları için 30º açı değiştirilebilir 
prob ucu 

Seçilebilir ekran dilleri 

Parlak ve karanlık ortamlar için arkadan aydınlatmalı 
yüksek kontrastlı ekran 

Alkalin veya tekrar kullanılabilir pil ile çalışır. 

 
 

Doğru 

Ptb izlenebilirliği gösteren  NIST onaylı kalibrasyon belgesi 
Cam Sıfırlama  Plakası ve metal çek shim dahil 
ASTM D4417 Yöntem B ve ÖSYM-PA17 dahil ulusal ve 
uluslararası standartlara uygun 

 



 
 

 
 
 

Güçlü 
Yüksek çözünürlüklü ters çevrilebilir LCD ekran 
Gerçek zamanlı grafikleme, anlık fotoğraflama ve daha 
fazlası 
Hi-Lo; Kullanıcının belirlediği sınırlar dışına çıkıldığında 
sesli ve görsel olarak uyarır 
Kayıtlı her bilgi saat ve tarih bilgisi içerir 
Farklı örneklerden alınan sonuçları ayrı kayıt altında 
tutabilme (gelişmiş gövde ile), QWERTY klavye ile kayıt 
isimleri değiştirilebilir ve dip notlar eklenebilir. 
Web aracılığı ile yazılım güncellemeleri cihazınızı güncel 
tutar. 
Ekran görüntüsü alma -kayıtları saklama ve daha sonra 
görüntüleme için USB flash belleğe kaydeder 
WiFi teknolojisi ile cihaz kablosuz olarak PosiTector.net ile 
senkronize olur, yazılım güncellemelerini indirir ve daha 
fazla işlevsellik için mobil cihazlara bağlanır. 
Kablosuz Erişim Noktası (Wireless Access Point )- akıllı 
cihazınızı ya da Wi-Fi teknolojisine  sahip bilgisayarınızı 
(tablet ya da telefon)  bir WİFİ ağı yada mobile hot spota 
gereksinim duymaksızın cihaz  gövdesine  doğrudan 
bağlar. 
Veriler USB ya da kablosuz bluetooth teknolojisi 
aracılığıyla PC ya da yazıcıya transfer edilir. 
Min/max ve ortalama değerleri içeren temel istatistiki 
bilgileri sürekli olarak görüntüler/ günceller. 
100 000 ölçümü 1000 ‘e kadar alt gruplara ayırıp depolar 
Bilgisayara hızlı bağlantı ve sürekli enerji tedariki için USB 
port aracılığı ile bağlanır. 
Görüntüleme , analiz etme  ve verilerin raporlanması için 
Posisoft çözümleri: 
USB yığın depolama—kaydedilen ölçüm ve grafiklere 
PC/Mac web sağlayıcı veya dosya yöneticisi ile kolay 
ulaşım. 
İlave program gerektirmez 
Ücretsiz web tabanlı bir uygulama olan Posisoft. Net 
hesabı kalınlık ölçümlerini güvenli bir şekilde depolama 
şansı sunar 
Posisoft 3.00 – ölçülen verilerin depolanması, 
görüntülenmesi, yazdırılmasını ve indirilmesini sağlayan 
masaüstü (PC/MAC) yazılımıdır. 
Ücretsiz temin edilir. 
PosiSoft Mobile (yalnızca gelişmiş modeller için) - 
ölçümlere, grafiklere,  fotoğraflara ve işaret güncellerine 
Wi-Fi aracılığı ile tablet, akıllı telefon ve bilgisayar gibi 
cihazların erişimini sağlar. 
Cihaz, ölçüm özetleri ve grafikleri içeren biçimlendirilmiş 
raporlar oluşturur. 
İnternet yolu ile güncellenir Cihazınız her zaman güncel 
kalır. 
 

 

 

 

 


