
  PosiTector® 6000 
KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇÜM CİHAZI SEÇİM KILAVUZU 

PosiTector 6000 serisi cihazınızı 2 kolay adımda oluşturabilirsiniz… 

1- CİHAZ GÖVDESİ SEÇİLİR 

 

NORMAL MODEL     GELİŞMİŞ MODEL 

2- PROBE SEÇİLİR 

 

1. Adım : Bir gövde seçiniz  (Normal ya da Gelişmiş)   

 PosiTector 6000 – Özellik Karşılaştırma Tablosu Standard (1) Normal Advanced (3) Gelişmiş 

  

 

 

Genel Özellikler Normal Gelişmiş 

Bütün özelliklerine (kaplama kalınlığı ölçüm cihazları sayfasını tıklayarak 
ulaşabilirsiniz) 

      

Tüm cihaz gövdeleri kaplama kalınlık (6000/200/PC) Çiğ noktası (DPM ) 
Yüzey profil (RTR/SPG) ve ultrasonik malzeme kalınlık (UTG) probları ile 
uyumludur   
 

      

Yüksek kontrastlı LCD ekran Siyah beyaz Renkli 

Alt Limit- üst limit  (belirlenen limitin altında veya üstünde ölçümler 
alındığında ışıklı veya sesli uyarılar alınır) 
 

      

İstatistikler –  ölçüm anında ortalama,standart sapma, min/max değerlerini 
gösterir 
 

      

Çoklu kalibrasyon seçenekleri  ve  kaplamasız tüm yüzeylerde sıfır 
kalibrasyon imkanı       

Hız modu - hızlı muayeneler için hızlı ölçüm modu 
 

      



Tarama Modu - probu kaldırmadan sürekli ölçüm alma imkanı   
 

     

Hafıza  özellikleri Normal Gelişmiş 

Okuma kapasitesi Tek bir grup altında 250 
adet 

1000 grup altında 
100.000 adet 

Yazılı notlar -  Ekrandaki QWERTY klavye ile açmış olduğunuz kayıtları 
adlandırabilir ve notlar ekleyebilirsiniz 
 

     

Gerçek zamanlı grafik, resim ve toplu notlar      

PosiSoft Çözümleri – ölçümlerinizi raporlamanın 4farklı yolu Normal Gelişmiş 

PosiSoft USB Sürücü – kayıtlı ölçüm ve grafiklerinize evrensel PC/Mac 
Web  tarayıcınız ya da file explorers kullanarak ulaşabilirsiniz. Hiçbir yazılım 
gerekmez. 

      

PosiSoft 3.0 – Defelsko masaüstü yazılımı (PC / Mac) Hiçbir internet 
bağlantısı  gerek kalmadan verileri indirebilir.       

PosiSoft.net – Anlık okumaları güvenli şekilde depolayabilen ücretsiz web 
tabanlı uygulama 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

      

PosiSoft Mobile – PopiSoft Mobile (sadece advanced modeller için ) - 
ölçümlere, grafiklere,  fotoğraflara ve işaret güncellemelerine Wi-Fi araclığı 
ile tablet, akıllı telefon ve bilgisayar gibi cihazların erişimini sağlar. 

 

     

Bağlantı Seçenekleri Normal Gelişmiş 

USB portu  aracılığıyla PC'ye hızlı,kolay ve kesintisiz olarak bağlanmanızı 
sağlar.USB portunuz Cihaz içerisinden ücretsiz olarak çıkar.       

WiFi teknolojisi – PosiTector advanced modeller, kablosuz olarak Posisoft 
net ile senkrolize olur, yazılım güncellemelerini indirir , daha fazla 
işlevselliklik için mobil cihazlara bağlanır.  

     

Kablosuz Erişim Noktası – her hangi bir WiFİ ağ erişimine gerek duymadan 
doğrudan Mobil Hotspot aracılığıyla doğrudan akıllı cihazınıza (telefon/tablet 
bağlanılabilinir 

     

 Bluetooth Wireless teknolojisi ile datalarınızı t PC ya da 
yazıcınıza gönderebilirsiniz       

  



2. Adım Prob seçimi 

İhtiyacınıza yönelik ; uygun ölçüm aralığı ve şekildeki probu prob çeşitleri arasından seçin ve cihaz gövdeniz ile birleştirin. Prob çeşitlerinin hepsi 
tüm cihaz gövdeleri ile uyum sağlar. 

Prob çeşitleri arasından ölçüm aralığınızı ve prob sitilinizi seçin…. 

PosiTector 6000 bir adet cihaz gövdesi ve probdan oluşmaktadır. Defelsko posiTector  değiştirilebilir geniş prob seçenekleri sunar. Tüm cihaz 
gövdeleri ve problar birbirleri ile uyumludur.   

 

 

 2 yıl prob garantisi 
 Altın kaplama konnektörü  sayesinde ağır endüstri koşullarına dirençlidir. 
 Ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan izlenebilir NIST sertifikası ile birlikte gönderilir. 
 Su altı ve uzak noktalara da alınacak ölçümler için özel uzunluktaki kablolar tercih edilebilir. Sipariş verirken mutlaka kablo boyunu belirtin. 
 Tüm problar PosiTector SmartLink ile uyumludur - Akıllı cihazınıza kablosuz olarak bağlanabilirsiniz . 



  

Prob Sipariş Klavuzu: 

F – Demir içeren metaller için ( çelik vb.) 
N – Demir dışı metaller için ( Alüminyum,bakır,titanyum vb.) 
FN - Tüm metal yüzeyler için –  Ölçüm yüzeyini otomatik olarak tanır 
  

  

Prob Modeli Kaplama altı malzemesi Prob Sitili Ölçüm Aralığı 

F Ferrous (demir içeren) 
Prob çıkarılabilir bölüm 
içindedir 0 - 60 mils (0 - 1500 µm) 

FS Ferrous  (demir içeren) Normal , ayrı 0 - 60 mils (0 - 1500 µm) 

FXS Xtreme™ Ferrous  (demir içeren) Normal, ayrı 0 - 60 mils (0 - 1500 µm) 

FRS Ferrous  (demir içeren) 90° normal, ayrı 0 - 60 mils (0 - 1500 µm) 

F0S Ferrous  (demir içeren) 0° küçük prob 0 - 45 mils (0 - 1150 µm) 

F45S Ferrous  (demir içeren) 45° küçük prob 0 - 45 mils (0 - 1150 µm) 

F90S Ferrous  (demir içeren) 90° küçük prob 0 - 45 mils (0 - 1150 µm) 

F90ES Ferrous  (demir içeren) 90° küçük prob 0 - 45 mils (0 - 1150 µm) 

FT Ferrous  (demir içeren) Prob çıkarılabilir bölüm 
içindedir 

0 - 250 mils (0 - 6 mm) 

FTS Ferrous  (demir içeren) Yüksek kalınlık, ayrı 
prob 0 - 250 mils (0 - 6 mm) 

FKS Ferrous  (demir içeren) 
Yüksek kalınlık, ayrı 
prob 0 - 500 mils (0 - 13 mm) 

FHXS Xtreme™ Ferrous  (demir içeren) 
Yüksek kalınlık, ayrı 
prob 0 - 400 mils (0 – 10 mm) 

FLS Ferrous  (demir içeren) 
Yüksek kalınlık, ayrı 
prob 0 - 1.5 inches (0 - 38 mm) 

N non-ferrous  (demir içermeyen) Prob çıkarılabilir bölüm 
içindedir 

0 - 60 mils (0 - 1500 µm) 

NS 

non-ferrous  (demir içermeyen) Normal, ayrı 0 - 60 mils (0 - 1500 µm) 

NRS 

non-ferrous  (demir içermeyen) 90° normal, ayrı 0 - 60 mils (0 - 1500 µm) 



NAS 

non-ferrous  (demir içermeyen) Normal, ayrı 0 - 25 mils (0 - 625 µm) 

N0S 

non-ferrous  (demir içermeyen) 0° küçük prob 0 - 25 mils (0 - 625 µm) 

N45S 

non-ferrous  (demir içermeyen) 45° küçük prob 0 - 25 mils (0 - 625 µm) 

N90S 

non-ferrous  (demir içermeyen) 90° küçük prob 0 - 25 mils (0 - 625 µm) 

NKS 

non-ferrous  (demir içermeyen) Yüksek kalınlık, ayrı 
prob 

0 - 500 mils (0 - 13 mm) 

FN 

ferrous / non-ferrous combo (demir 
içeren ve içermeyen birlikte) 

Prob çıkarılabilir bölüm 
içindedir 0 - 60 mils (0 - 1500 µm) 

FNS 

ferrous / non-ferrous combo (demir 
içeren ve içermeyen birlikte) Normal, ayrı 0 - 60 mils (0 - 1500 µm) 

FNRS 

ferrous / non-ferrous combo (demir 
içeren ve içermeyen birlikte) 90° normal, ayrı 0 - 60 mils (0 - 1500 µm) 

FNTS 

ferrous / non-ferrous combo (demir 
içeren ve içermeyen birlikte) 

Yüksek kalınlık, ayrı 
prob 0 - 250 mils (0 - 6 mm) 

FNGS 

ferrous / non-ferrous combo (demir 
içeren ve içermeyen birlikte) 

Yüksek kalınlık, ayrı 
prob 0 - 2.5 inches (0 - 63.5 mm) 

Prob detayları : 

 

Çıkartılabilir Dahili Problar 

(F, N, FN, FT) 

  

Tek elle kolay kullanım 

  

 

Çıkartılabilir 
dahili problar 

Prob Modeli: F N FN FT 

Öçüm Aralığı: 

0 - 60 mils 0 -250 mils   

0 - 1500 µm 0 - 6 mm  



 

Doğruluk*: 

+ (0.05 mils + 1%)  0 - 2 mils 
   + (0.1 mils  +  1%)  > 2 mils 

+ (0.5 mils + 1%)  0 - 100 
mils 
 + (0.5 mil + 3%) > 100 
mils 

 

+ (1 µm + 1%)  0 - 50 um 
 + (2 µm + 1%)  > 50 um 

 + (0.01 mm + 1%) 0 - 
2.5 mm 
+ (0.01 mm + 3%) > 
2.5 mm 

 

*Gösterilen doğruluk değerleri sabit değerler olup cihazın gerçek ölçümünün bir 
yüzdesini de içermektedir. 

 

 

 Kablolu Problar 
FS, NS, FNS, NAS, FTS 
  

Su altı kullanımları için idealdir – paslanmaz çelik 
problar sızdırmazlık contası sayesinde su 
geçirmezler 

 

Normal Problar 

Prob Modeli: FS NS FNS NAS FTS 

  

 

  

Ölçüm Aralığı: 

0 - 60 mils 0 -25 mils 0 -250 mils   

0 - 1500 µm 0 - 625 µm 0 - 6 mm   

Doğruluk*: 

+ (0.05 mils + 1%)  0 - 
2 mils 
   + (0.1 mils  +  1%)  > 
2 mils 

+ (0.02 mils + 
1%)  0 - 4 mils 
 + (0.1 mils + 
3%)  > 4 mils 

+ (0.5 mils + 
1%)  0 - 100 
mils 
 + (0.5 mil + 
3%) > 100 
mils 

  

+ (1 µm + 1%)  0 - 50 
um 
 + (2 µm + 1%)  > 50 
um 

+ (.5 um + 1%)  0 
- 100 µm 
 + (2 µm + 3%)  > 
100 µm  

 + (0.01 mm 
+ 1%) 0 - 
2.5 mm 
+ (0.01 mm 
+ 3%) > 
2.5 mm 

  

*Gösterilen doğruluk değerleri sabit değerler olup cihazın gerçek ölçümünün bir 
yüzdesini de içermektedir.   



 

  

FXS Xtreme™ 
  

Pürüzlü yüzeyler için özel olarak tasarlanmıştır. 250°C’ye (500° F)  kadar sıcak yüzeylerde 
±(2 µm + %3) hassasiyetle 0-10.000 mikron arasında ölçüm yapabilen prob, alüminyum 
oksit prob ucu ve çelik örgü prob kablosu ile yıllarca aşınmadan ve zarar görmeden 
kullanılabilir. 

  

Tarama modu sayesinde (yalnızca gelişmiş gövde ile kullanımda ) 

Dakikada 200 okumaya kadar hızlı ölçümler alınabilir. 

  

PosiTector gövdeleri  700.000 ‘den fazla seri  numaralı prob ile uyumludur. 

  
FXS Xtreme™ Probu 

 

Ölçüm Aralığı: 

0 - 1500 um 

0 - 60 mils 

Doğruluk*: 

+ (0.05 mils + 1%)  0 - 2 mils 
   + (0.1 mils  +  1%)  > 2 mils 

+ (1 µm + 1%)  0 - 50 µm 
 + (2 µm + 1%)  > 50 µm 

*Gösterilen doğruluk değerleri sabit değerler olup cihazın gerçek ölçümünün bir 
yüzdesini de içermektedir. 

 

90 °  Kablolu Prob 
  

Dar yerlerde ölçüm almak için idealdir. 
 

90° normal prob 

Prob Modeli: FRS NRS FNRS 

  

  

Ölçüm Aralığı: 0 - 60 mils   



  

  

 

0 - 1500 µm   

Doğruluk*: 

+ (0.05 mils + 1%)  0 - 2 mils 
   + (0.1 mils  +  1%)  > 2 mils   

+ (1 µm + 1%)  0 - 50 µm 
 + (2 µm + 1%)  > 50 µm 

  

*Gösterilen doğruluk değerleri sabit değerler olup cihazın gerçek ölçümünün bir 
yüzdesini de içermektedir. 

  

 0°  Küçük Prob 

 

F0S, N0S 
Küçük ve ince prob ucu sayesinde 
kenarlara yakın ulaşılması zor 
bölgelerde ve küçük parçalar üzerinde 
ölçüm almak için idealdir. 

  

Prob ucundaki üçgen çeltik  düz ve eğri 
parçaları kolayca kavramaya yardımcı 
olur. 

  

  

 

 

Ölçüm Aralığı: 

0 - 45 mils 0 - 25 mils 

0 - 1150 µm 0 - 625 µm 

Doğruluk*: 

+ (0.02 mils + 1%)  0 - 4 mils 
 + (0.1 mils + 3%)  > 4 mils 

+ (.5 µm + 1%)  0 - 100 µm 
 + (2 µm + 3%)  > 100 µm   

*Gösterilen doğruluk değerleri sabit değerler olup cihazın gerçek ölçümünün bir 
yüzdesini de içermektedir. 

 45° Küçük Prob 

 

Küçük prob ucu sayesinde en 
ince filmler üzerinde bile hassas 
ölçümler alınabilir. Ulaşılması zor 
kenar ve küçük parçalar 
üzerinde ölçüm almak için 
idealdir. 

  

 



 

  

0 - 45 mils 0 - 25 mils 

0 - 1150 µm 0 - 625 µm 

Doğruluk*: 

+ (0.02 mils + 1%)  0 - 4 mils 
 + (0.1 mils + 3%)  > 4 mils 

+ (.5 µm + 1%)  0 - 100 µm 
 + (2 µm + 3%)  > 100 µm   

*Gösterilen doğruluk değerleri sabit değerler olup cihazın gerçek ölçümünün bir yüzdesini 
de içermektedir. 

 90°  uzun küçük prob (F90ES)  

 

F90S, F90ES, N90S 
Bu problar dar yerlerde ölçüm 
almak için idealdir. 

 

 
 

Ölçüm Aralığı: 

0 - 45 mils 0 - 25 mils 

0 - 1150 µm 0 - 625 µm 

Doğruluk*: 

+ (0.02 mils + 1%)  0 - 4 mils 
 + (0.1 mils + 3%)  > 4 mils 

+ (.5 µm + 1%)  0 - 100 µm 
 + (2 µm + 3%)  > 100 µm   

*Gösterilen doğruluk değerleri sabit değerler olup cihazın gerçek ölçümünün bir 
yüzdesini de içermektedir. 



Yüksek Kalınlık Probları 

 

FT, FTS, FNTS, FKS, NKS 
  

Epoksi, kauçuk, beton  kaplamalar  ve 
yangından  koruyucu  kaplamalar için 
idealdir. 

 

  

  

Yüksek kalınlık probları 
Prob 
Modeli: 

F
T 

FT
S 

FNT
S 

FK
S 

NK
S 

  

 

 

 

  

Ölçüm 
Aralığı: 

0 -250 mils 0 -500 mils   

0 - 6 mm 0 - 13 mm   

Doğruluk*
: 

+ (0.5 mils + 
1%)  0 - 100 mils 
 + (0.5 mil + 3%) > 
100 mils 

+ (1 mils + 
3%)  
0 - 500 
mils 
 + (0.02 
mm + 3%)  
0 - 13 mm 

  

 + (0.01 mm + 
1%) 0 - 2.5 mm 
+ (0.01 mm + 
3%) > 2.5 mm 

  

FT FTS FNTS,FKS,NKS *Gösterilen doğruluk değerleri sabit değerler olup cihazın 
gerçek ölçümünün bir yüzdesini de içermektedir. 

  

  
  

  

 

FHXS Xtreme™ Probu 
Aluminyum oksit prob ucu ve çelik örgü 
prob kablosu ile yıllarca aşınmadan ve 
zarar görmeden kullanılabilir. Sıcak 
yüzeyler 250 ° C (500 ° F) için özel 
olarak tasarlanmıştır. 

 



FHXS Xtreme™ Probu 

 

Ölçüm Aralığı: 

0 - 10,000 µm 

0 - 400 mils 

Doğruluk*: 

+ (0.1 mils + 3%) 

+ (2 µm + 3%)   

*Gösterilen doğruluk değerleri sabit değerler olup cihazın gerçek ölçümünün 
bir yüzdesini de içermektedir. 

 

 

FLS Probu 
Yangından koruyucu boyalar  ve çelik 
üzerindeki kalın kaplamaların 
kalınlıklarının tespiti için idealdir. 

 38 mm ‘ye kadar ölçüm alınabilir (1.5 
inç) 

 Paslanmaz çelik kablosu sayesinde 
aşınmaya karşı dayanıklıdır. 

 Özel taşıma çantası ile birlikte verilir. 
 Tüm cihaz gövdeleri ve SmartLink ile 

uyumludur. 
  

 

FLS Probu 

 

Prob Ağırlığı: 0.7 kg (1.5 lbs) 

Ölçüm Aralığı: 

0 - 38 mm 

0 - 1.5 inches 

Doğruluk*: 

+ (0.01 in. + 3%) 

+ (0.2 mm + 3%) 

Asgari yüzey alanı: 3.25 x 3.25 in. (83 x 83 mm) 



Asgari alt tabaka kalınlığı: 0.1 in. (2.5 mm) 

*Gösterilen doğruluk değerleri sabit değerler olup cihazın gerçek 
ölçümünün bir yüzdesini de içermektedir. 

  

 

FNGS Probu 
 Tüm metal yüzeyler üzerindeki çok 
kalın kaplamaların ölçümü için idealdir. 
Gemi ,tekne  vb üzerindeki kaplamaların 
ölçümünde kullanılabilir. 

 63,5 mm’ye kadar ölçüm alınabilir. ( 2,5 
inç) 

 Paslanmaz çelik özel örgülü kablosu ile 
aşınmaya dayanıklıdır. 

 Geniş yüzeylerde tarama modu 
sayesinde  aşınmayı düşürerek uzun 
ömürlü kullanım sağlar 

 Tek elle kolay kullanım sunar. 
 Kaplama kalınlık standartları ile birlikte 

gelir. 
 Kullanım kılavuzu ile birlikte gelir. 

 

FNGS Probu 

 

  

Prob Ağırlığı: 1.8 lbs / 0.8 kg 

Ölçüm Aralığı: 
0 - 63.5 mm  
 
0 - 2.5 inches 

Doğruluk*: + (0.01 in. + 3%) 
+ (0.2 mm + 3%) 

Asgari yüzey alanı: 10 x 10 in. (254 x 254 mm) 

Asgari alt tabaka 
kalınlığı: 0.2 in. (5 mm) 

*Gösterilen doğruluk değerleri sabit değerler olup cihazın gerçek 
ölçümünün bir yüzdesini de içermektedir. 

 

 


