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Karta katalogowa

Miernik do pomiaru grubości powłok

PosiTector 6000

DeFelsko

Wschodnie Centrum Antykorozji 20-315 LUBLIN Al. Wincentego Witosa 3  Tel/fax: 81 746 06 02 
www.wschodniecentrum.pl  E-mail: biuro@wschodniecentrum.pl  Powyższa informacja nie stanowi oferty  handlowej w 
rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Została sporządzona w oparciu o informacje otrzymane w zapytaniu.

mailto:biuro@kamicor.pl
http://www.kamicor.pl/
http://www.kamicor.pl/


PosiTector seria 6000

Właściwości wszystkich mierników:
Prosty:

 Gotowy do użycia – nie wymaga dodatkowej kalibracji dla większości zastosowań
 Ulepszone intuicyjne menu (jednoręczna nawigacja)
 Migający wyświetlacz – idealny w głośnym otoczeniu
 Funkcja RESET natychmiastowo przywraca ustawienia fabryczne
 Sondy dostępne do różnych zastosowań: Do mierzenia farby, proszku itp. na 

wszystkich metalach 

Dokładny:

 Certyfikat kalibracji potwierdzający precyzję pomiaru zgodnie z wymaganiami NIST (NIST to 
Amerykański Instytut Norm i Technologii).

 Wbudowany moduł kompensacji temperatury zapewnia wysoką dokładność wskazania
 Funkcja HI-RES, pozwala na zwiększenie rozdzielczości odczytu do zastosowania gdy 

wymagana jest większa dokładność
 Spełnia międzynarodowe standard ISO i ASTM

Wytrzymały:

 Odporny na działanie: olejów, kwasów, rozpuszczalników, wody i kurzu – wodoszczelny.
 Odporna na zużycie końcówka sondy
 Gumowy ochronny futerał z zaczepem na pasek
 Dwa (2) lata gwarancji producenta na korpus i sondę
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Wielofunkcyjny, uniwersalny:
 W pełni wymienne sondy są kompatybilne z wszystkimi korpusami 

mierników
 Wiele opcji dostrojenia kalibracyjnego: jednopunktowe, dwupunktowe, na 

znaną grubość i średnie zero
 Różne języki menu
 Podświetlony wyświetlacz umożliwia odczyt w ciemnych pomieszczeniach
 Funkcja odwrócenia kierunku wyświetlania umożliwia wygodny odczyt w 

każdych warunkach
 Przewody przedłużające (do75 m/250ft) pozwalają na zdalny pomiar
 Możliwość używania baterii alkaicznych lub do ponownego ładowania 

(wbudowana ładowarka)

WYBÓR MIERNIKA:

Wybierz materiał

F – do metali żelaznych (stal i żeliwo)
N – do metali nieżelaznych (aluminium, miedź, brąz, itp.)
FN – do wszystkich powierzchni metalowych – Przyrząd automatycznie rozpoznaje materiał i 
dokonuje pomiaru

Wybierz właściwości Standard lub Advanced

MODEL STANDARD

 Posiada wszystkie właściwości wymienione powyżej plus dodatkowo :

 Monochromatyczny wyświetlacz
  Pamięć 250 pomiarów – przechowywane pomiary mogą być przeglądane i pobierane

MODEL ADVANCED

Posiada wszystkie właściwości wymienione powyżej plus dodatkowo :

 Kolorowy, odwracalny ekran LCD o wysokim kontraście Pamięć 100 000 pomiarów, do 
1000 grup i podgrup

  Pomoc na ekranie, rysunki w czasie rzeczywistym, podpowiedzi, przypisy grup
 Transfer danych do komputera poprzez USB lub bezprzewodową technologię Bluetooth do 

komputera lub drukarki.
 Tryb skan – stałe odczyty bez podnoszenia sondy
 Zbiorowa pamięć ustawień kalibracyjnych na różnych podłożach
 Ustawiona funkcja SSPC PA2 pozwala na oznaczenie czy grubość powłoki na dużej 

powierzchni odpowiada ustawionemu zakresowi min/max.
 Funkcja PSPC 90/10 pozwala na oznaczenie czy system powlekania spełnia standardy 

wykonawcze IMO dla powłok ochronnych
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PosiTector 6000 –porównanie funkcji STANDARD ADVANCED

Akceptuje wszystkie sondy PosiTector 6000 ● ●
Nie wymaga kalibracji w większości zastosowań ● ●

Ulepszone intuicyjne menu ● ●

Łatwa zmiana jednostek Mils/Microns/MM ● ●

Wiele opcji dostrojenia kalibracyjnego: ● ●
jednopunktowe, dwupunktowe, na znana grubość
i średnie zero
Zmiana kierunku wyświetlania tekstu ● ●

Podświetlany wyświetlacz – wygodny odczyt w ● ●
ciemnych pomieszczeniach
Kolorowy, odwracalny wyświetlacz LCD o wysokim ●

kontraście
Tryb FAST/SZYBKI – szybsza prędkość pomiaru ● ●

Tryb SCAN- stałe odczyty bez podnoszenia sondy ●

Funkcja HiRes (wysoka rozdzielczość) zwiększa
wyświetlaną rozdzielczość, do użycia w przypadku ● ●
konieczności uzyskania dokładniejszego pomiaru

Funkcja Hi-Lo dźwiękowe i wizualne powiadomienie

przy przekroczeniu limitów pomiarów ● ●

STATYSTYKI - natychmiastowe obliczenie,
średniej, odchylenia standardowego, wartości
minimalnej i maksymalnej oraz liczby odczytów
w trakcie pomiarów ● ●
Wbudowana Pamięć odczytów 250 w jednej grupie 100 000 do 1000

grup
Wbudowany zegar, oznaczenie czasu i daty każdego 
pomiaru

● ●

Port USB do szybkiego i prostego połączenia z PC i ● ●
do stałego zasilania. Zawiera przewód USB
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Pamięć masowa USB – dostęp do przechowywanych
odczytów i wykresów poprzez przeglądarki 
internetowe lub przeglądarki plików. 

Nie wymagany żaden software. ● ●
Funkcja SSPC PA2, sprawdzenie zgodności grubości ●
powłoki z założonymi limitami na dużej powierzchni

Funkcja PSPC 90/10 pozwala na oznaczenie czy ●

system powlekania spełnia standardy wykonawcze
IMO dla powłok ochronnych
Transfer danych do PC lub drukarki poprzez ●

bezprzewodową technologię Bluetooth do komputera
Pomoc na ekranie, rysunki w czasie rzeczywistym, ●

podpowiedzi, przypisy grup ●
Możliwość zachowania ustawień wielu dostrojeń
kalibracyjnych dla różnych powierzchni i warunków ●
Łączenie z PosiTector.net ●

●
Gumowe etui ochronne z klipsem na pasek

● ●
Nylonowa torba z paskiem na ramię

●
Certyfikat kalibracji potwierdzający precyzję ●

pomiaru zgodnie z wymaganiami NIST ●

Wszystkie mierniki zawierają w zestawie: precyzyjne wzorce, gumowe etui ochronne z 
klipsem na pasek, 3 baterie AAA, instrukcję obsługi, pasek na rękę, nylonową torbę z 
paskiem na ramię, ochronną osłonę na soczewkę, Certyfikat kalibracji potwierdzający 
precyzję pomiaru zgodnie z wymaganiami NIST, kabel USB, gwarancję

OPCJE:

Wymiary: 137 x 61 x 28 mm (5.4" x 2.4" x 
1.1") Masa: 140 g (4.9 oz.) bez baterii

Spełnia następujące normy:
ISO 2178/2360/2808, PrEN ISO 19840, 
ASTM B499/D1186/D1400/D7091/E376/ 

G12, BS3900-C5, SSPC-PA2 i 
inne
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Drukarka Bluetooth otrzymuje dane

z modelu Advanced

AC zestaw zasilania do ciągłego działania 
lub ładowania baterii, działa w każdym 
kraju

Standardy grubości powłok 
do spełnienia wymogów ISO i 
wewnętrznej kontroli jakości

Akumulatorki – zestaw 
baterii NiMH AAA

Ochronna osłona na soczewkę-
chroni wyświetlacz

Wymienna 
wbudowana sonda 
może zostać 
odłączona i 
zastąpiona 
jakąkolwiek inną z 
szerokiej gamy sond 
obejmującej sondy 
oddzielne i 
mikrosondy

i zastąpiona

Wytrzymał
a złączka ze
złoconymi 
stykami 
sprawdza się
w 
warunkach 
przemysłow
ych
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FKS 90O 0O 45O
Regular

Zamykany port USB do połączenia
Mocne strony: z komputerem

                                                                                    Zamykany port połączenia USB z komputerem

Wodo i pyłoszczelny, nieprzemakalny

Kolorowy LCD o wysokiej rozdzielczości

Soczewka odporna 
na zarysowania, 
rozpuszczalnik, 
uderzenie

Wielofunkcyjny przycisk nawigacyjny

Wysokiej jakości obudowa 
odporna na rozpuszczalniki, 
kwasy, olej do zastosowania w
przemyśle

MODEL STANDARD

Giętki kabel jakości high-flex

Sonda ze stali 
nierdzewnej z 
uchwytem 
radełkowym
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MODEL STANDARD Odwracalny
wyświetlacz

Sonda o szerokim
zakresie

Seria Mikrosonda 
do

pokazujący tryb Statystyka małych części i
do grubych

z ochronnym, gumowym umożliwia trudnodostępnychpowłok np. ogniotrwałe,
futerałem wygodny odczyt obszarówposzycie zbiorników itp.

PosiTector.net

PosiTector.net

SYNC
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Miernik do pomiaru profilu powierzchni i chropowatości
PosiTector SPG (Surface Profile Gage)

Defelsko

Łatwy w obsłudze

Szybkie tempo pomiarów do 50 odczytów na minutę - idealny do szybkiego i dokładnego pomiaru
dużych powierzchni

Możliwość obsługi jedną ręką
Funkcja RESET błyskawicznie przywracająca ustawienia fabryczne

Trwały
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Obudowa  odporna  na  rozpuszczalniki,  kwasy,  oleje,  wodę  i  kurz  -  odporny  na  warunki
atmosferyczne

Wymienna końcówka sondy 60o z węglika wolframu zapewnia długą żywotność oraz dokładność
Wytrzymała  obudowa  -  idealny  do  zastosowania  w  terenie  i  w  pomieszczeniu
Amortyzujące, ochronne, gumowe etui z klipsem na pasek

Dwa lata gwarancji na miernik i sondę

Dokładny:
-Wbudowana kompensacja temperatury zapewnia dokładny pomiar
 Posiada Certyfikat Kalibracji
 Szklana i metalowa płytka zero w zestawie
 Spełnia wymagane norm krajowych i międzynarodowych, w tym
ISO i ASTM

Wszechstronny:
-Uniwersalna obudowa akceptuje wszystkie sondy 
PosiTector SPG, DPM i 6000 

30 o –niowa , wymienna końcówka sondy do 
zastosowań specjalnych
 Wybór języków
 Podświetlany wyświetlacz umożliwia pracę
w jasnym i ciemnym otoczeniu
 Odwracalny ekran
 Baterie alkaliczne lub akumulatorki 
(wbudowana ładowarka)

Wydajny:

- Stale mierzy/aktualizuje średnią, odchylenie standardowe, min/max grubość i ilość odczytów
-  Dźwiękowy  i  wizualny  alarm  HiLo  informujący  o  przekroczonych  progach  pomiaru
określonych przez użytkownika
Każdy przechowywany pomiar oznaczony jest datą i czasem
Port USB zapewnia szybkie, proste połączenie z komputerem oraz ładowanie. W 
zestawie kabel USB
Pamięć masowa USB - dostęp do przechowywanych danych i wykresów przy użyciu
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uniwersalnej przeglądarki lub menadżera plików. Nie wymaga 
dodatkowego oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania przez Internet 
Możliwość podłączenia do Positector.net

Dostępne modele: Standard i Advance.

STANDARD:

Posiada wszystkie wymienione wyżej funkcje plus:

Monochromatyczny wyświetlacz
Pamięć  250  odczytów-  przechowywane  odczyty  mogą  być
przeglądane i pobierane

ADVANCED:

Posiada wszystkie wymienione wyżej funkcje plus:

 Kolorowy, odwracalny ekran LCD
 Pamięć 100 000 odczytów, w 1000 grupach i podgrupach SmartBatch umożliwia wprowadzenie przez 
użytkownika parametrów i kryteriów zgodnych z różnymi standardami i metodami testów
 Pomoc na ekranie, wykresy w czasie rzeczywistym, notatki Transmisja danych poprzez USB lub 
Bluetooth na komputer, lub drukarkę

Nowość! Bezprzewodowe łącze WiFi

Dane Techniczne:

Zakres: 0-500 µm (0-20 mils)
Dokładność: ±(5 µm +5%) odczytu

±(0.2 mils + 5%) odczytu
Rozdzielczość: 1 µm (0.1mils)

Końcówka sondy: Kąt 60o z końcówką 50 µm
Prędkość pomiaru: > 50 odczytów na minutę
Waga: 140 g (4.9oz.) bez baterii
Wymiary: 137x61x28 mm (5.4”x2.4”x1.1”)
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