AD - Chémia s.r.o. SK - 919 10 Buková 174
tel.: +421 33 5342 881 mobil: +421 910 487 382
E-mail : adamec@hrubkomery.eu www.ad-chemia.sk

www.hrubkomery.eu

PosiTector® PC Powder Checker Universal®
Jednoduchý





Prenosný prístroj,napájanie batériami
Nie je potrebné žiadne kalibračné nadstavenie
Zobrazenie výsledku na základni a aj na sonde
Dvojfarebný indikátor – vhodné pre hlučné prostredie

Odolný





Odolný voči kyselinám,zásadám,olejom,vode...
Ochranné puzdro na odolnosť voči
Ochrana sondy
24 mesiacov záruka

Presný




Zhodný s ASTM D7378
Pokročilá technológia umožňujúca meranie na trubkách
a malých dieloch
Jednoduché kalibračné nadstavenie zlepšuje presnosť

Univerzálny






Prístroj akceptuje všetky sondy pre meranie aj suchých
vrstiev náteru,univerzálna možnosť meraní !
Bezdrôtová komunikácia základne a sondy - 10m
žiadny kábel na porušenie prášku.
Voliteľná reč napr.CZ
Farebný fisplej aj pre tmavé prostredie
Dlhá životnosť batérií

Výkonný






Kontinuálne zobrazuje základnú štatistiku min/max hodnoty a priemer
USB – rozhranie,100000 meraní v 1000 šaržiach
Vstavaný IR port pre opčnú tlačiareň
USB port pre rýchly prenos dát do PC
Prenos dát do PC cez Bluetooth

Možnosti archivácie dát (všetky možnosti v základnej cene)
1.) PosiSoft USB drive - nie je potrebný žiadny software – prístroj sám vytvorí
protokol s dátami a prenesie do PC
2.) Posisoft.net – voľná webová aplikácia pre prenos dát
3.) PosiSoft 3.0 – grafy,archivovanie,protokoly,atď – free download
4.) PosiSoft Mobile – prenos cez WiFi – grafy,archivovanie,protokoly
v smartfónoch,tabletoch,PC...
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USB/IR port pre prenos dát
do PC alebo prenos cez
Bluetooth

Vymeniteľná ochrana
sondy

Gumenné ochranné puzdro

Nárazu odolný obal sondy

Nárazu odolný displej

Odolný voči
kyselinám,zásadám,olejom
,vode

Výsledok zobrazený na
sonde a aj základni
Základňa

Sonda

Výsledok prenesený do
PC cez USB kábel
alebo Bluetooth

Bezdrôtový prenos
do základne

Merania uložené pomocou
SPC software

Záznam platného merania
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Špecifikácia :
Rozsah

20 – 110 μm

Rozlíšenie

1 μm

Presnosť

± 5 μm

Merací čas

2 – 5 sekúnd

Vzdialenosť sondy od prášku

18 mm

Merací priestor

2 mm

Základňa :



Rozmery: 146 x 64 x 31 mm (5.75" x 2.5" x 1.2")
Hmotnosť: 165 g (5.8 oz.) without batteries

Sonda :



Rozmery: 222 x Ø 50 mm (8.75" x Ø2.0")
Hmotnosť: 272 g (9.6 oz.) bez batérií

Súčasť dodávky :
-

Základňa + sonda
Gumenné ochranné puzdro s pútkom a magnetom
3 AAA batérie základňa
3 AA batérie sonda
Návod + inštruktážne video
Náhradná ochrana sondy
USB kábel
Karabína a šnúra na plece
Kufrík
2 roky záruka
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Nové inšpekčné sady pre meranie pred a po
vypálení náteru POWDER INSPECTION KITS
Komplexné riešenie merania prášku pred a po vypálení.
Inšpekčná sada obsahuje:





PosiTector Advanced – telo prístroja/základňa
PosiTector PC – bezkontaktná sonda
PosiTector 6000 – dotyková sonda na meranie vypáleného filmu (rôzne typy)
Powder comb - merací hrebeň mokrej vrstvy prášku 75 to 300 μm

Voliteľné sady



Môžete voliť z 4 nakonfigurovaných sád (alebo podľa vašej voľby)
PosiTector PC akceptuje všetky sondy – jednoduchá prestavba zariadenia

PosiTector Advanced –
telo prístroja/základňa

Powder combs - merací
hrebeň mokrej vrstvy
prášku 75 do 300 μm

PosiTector PC –
bezkontaktná sonda
PosiTector 6000 – dotyková
sonda na meranie
vypáleného filmu (rôzne
typy)
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Objednávacie kódy a popis :

Popis

PosiTector PC

PosiTector Powder Inšpekčné sady

Objednací kód

AD/PC3-E

PosiTector telo

Advanced

Advanced

PosiTector PC
sonda
PosiTector 6000
sonda

PRBPC

PRBPC

Powder Combs
Ochranné
gumové puzdro
Prenosný kufrík

Nie je súčasť
dodávky

Nie je súčasť
dodávky
Súčasť dodávky

AD/KITPCF3

AD/KITPCFS3

6000-F
železné
magnetické
podklady

6000-FS
železné
magnetické
podklady
(sonda na
kábliku)

Model 4

Model 4

Súčasť dodávky

AD/KITPCFN3

6000-FN
železné
magnetické
a nemagnetické
podklady

AD/KITPCFNS3

6000-FNS
železné
magnetické
a nemagnetické
podklady (sonda
na kábliku)

Model 4
Súčasť dodávky

Model 4

Súčasť dodávky

Cenník :

Kat.číslo
AD/PC3-E
AD/KITPCF3
AD/KITPCFS3
AD/KITPCFN3
AD/KITPCFNS3

Popis
PosiTector PC Powder Checker
PosiTector PC Powder Checker + sonda F + PC4
PosiTector PC Powder Checker + sonda FS + PC4
PosiTector PC Powder Checker + sonda FN + PC4
PosiTector PC Powder Checker + sonda FNS + PC4

Cena EUR bez DPH
Na vyžiadanie
Na vyžiadanie
Na vyžiadanie
Na vyžiadanie
Na vyžiadanie

Príslušenstvo :
Kat.číslo
AD/IR
AD/KITPCS

Popis
IR Tlačiareň
Náhradná ochrana sondy (2 ks)

Cena EUR bez DPH
Na vyžiadanie
Na vyžiadanie
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Možnosť použitia nasledovných sônd s prístrojom :

Sondy B & C & D (meranie hrúbky ultrazvukom na plastroch,dreve,omietkach...)
Samostatná sonda B (pre meranie hrúbky na plastoch,dreve,skle a pod.)

13 ÷ 1000 µm

Samostatná sonda C (pre meranie hrúbky na betóne, omietkach a pod.)

50 ÷ 3800 µm

Samostatná sonda D (pre meranie hrúbky na hrubé, mäkké povlaky
ako polyuretány, asfaltové neoprény, veľmi silné polyméry)

50 ÷ 7600 µm

Na
vyžiadanie
Na
vyžiadanie
Na
vyžiadanie

Sondy DPM – teplota,rosný bod,vlhkosť
AD/PRBDPM-B
AD/PRBDPMS-B
AD/PRBDPMHSP
AD/PRBDPMAP
AD/PRBDPM-B

Samostatná vstavaná sonda (Built-in Probe)
Samostatná externá sonda (Separate Probe)
Voliteľné doplnky k základným sondám
Ručná teplotná sonda A
Samolepiaca teplotná sonda B
Ručná teplotná sonda pre kvapaliny C

Na vyžiadanie
Na vyžiadanie
Na vyžiadanie
Na vyžiadanie
Na vyžiadanie

Ceny ostatných použiteľných sônd na
vyžiadanie,sú k dispozícii samostatné
cenníky.

Cenník platný od 01.01.2017.Ceny sú bez DPH.

Všetky ceny vrátane dopravy k zákazníkovi,dodávka do 5 - 7 dní od objednávky.

Pri dodávke platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD-Chémia s.r.o.
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