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Miernik. Tester grubości lakieru GL 6+
Cena: 178,00 PLN
Opis słownikowy
Gwarancja

2 lata

Producent

Prodig Tech

Zwrot

14 dni

Opis produktu

Elektroniczny tester grubości lakieru GL 6+ z funkcją „Asystent” jest przeznaczony do nieniszczącego pomiaru grubości lakieru na
samochodzie. Można mierzyć na stali, stali ocynkowanej i aluminium. Urządzenie pozwala szybko i dokładnie określić, czy naprawa
nadwozia została wykonana, czy nie.
Funkcja Asystent podpowiada oceniającemu samochód czy miał on naprawy blacharsko-lakiernicze.
Gdy funkcja jest włączona, miernik sygnalizuje za pomocą diody LED o stanie blacharki:
- dioda nie świeci - lakier prawidłowy
- dioda pulsuje - druga warstwa lakieru
- dioda świeci w sposób ciągły - szpachla lub więcej warstw lakieru
Należy zaznaczyć, że funkcja ASYSTENT ma jedynie pomóc w interpretacji pomiarów, nie może ona być podstawą do jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie czy samochód miał naprawy blacharsko-lakiernicze.
Główne cechy urządzenia:
- Pomiar grubości lakieru na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych
- Zakres pomiaru od 0,0 μm do 2100 μm
- Możliwość zresetowania kalibracji urządzenia
- W zestawie płyta kalibracyjna
- Cyfrowy wyświetlacz
- Pamięć pomiarów (pomiary nie ulegają skasowaniu po wyłączeniu): 100 pomiarów
- Automatyczne wyłączanie po 3 minutach bezczynności
- Dokładność pomiaru 1 lub 10 μm
- Prosty wybór powierzchni pomiarowej
- Sonda dociskana do badanej powierzchni i "wsuwa" się 2-3mm. Dzięki temu pomiar staje się dokładniejszy ze względu na bardziej
równomierny docisk do badanej powierzchni
- Głowica odchyla się o kilka stopni na boki, dzięki temu nie trzeba miernika trzymać "sztywno" przyłożonego do blachy
- Zasilanie: bateria alkaiczna 9V (np. 6LR61) lub akumulatorek 9V
- Wyprodukowano w Polsce
Kupując to urządzenie, automatycznie zabezpieczysz się przed zakupem o niższym standardzie. Cokolwiek powie sprzedawca, zawsze
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lepiej sprawdzić. Dobrze mówi ludowa mądrość: "Zaufaj, ale sprawdź!"
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