Technický list

Hrúbkomer s displejom
MG-105
Charakteristika prístroja
 prístroj vreckovej veľkosti, umožňujúci













meranie nemagnetických vrstiev – napr.
laku, glazúr, fólií, plastu, ležiacich na
feromagnetickom povrchu (oceli)
odporúča sa pre kontrolu karosérií
automobilov, či bol prevedený
opakovaný náter alebo či bola prevedená oprava po autonehode
umožňuje nájsť miesta, kde a v akej vrstve bolo prevedené druhé lakovanie
umožňuje kontrolu, či opravy boli prevedené správnym spôsobom alebo či nerovné miesta
boli len zaplnené
je vybavený malým displejom, ktorý umožní presný odpočet hrúbky meraného laku v µm
prístroj je pripravený na používanie bez nutnosti akejkoľvek ďalšej prípravy
vodotesná úprava umožňuje prácu dokonca aj v priebehu dažďa
funkcia automatického vypnutia chráni batérie proti vybitiu
merania sú možné len na karosériách zhotovených z ocele
manuály obsahujú dáta o hrúbke laku na typických vozidlách a informáciu o spôsobe
vyhodnotenia kvality opráv
záruka 24 mesiacov

Technická špecifikácia
Rozsah

0 - 1200 µm

Rozlíšenie

1µm

Presnosť

±2µm, ±3 %

Napájanie

batérie LR44 - 3 kusy

Pracovná teplota

-15 až 45 °C

Doba nepretržitej práce

40 h

Informácie o vybitej batérii

áno

Hmotnosť

50 g

Rozmery

145 mm , Ø 26 mm
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Technický list

MG 105a
Charakteristika prístroja
 prístroj vreckovej veľkosti, umožňujúci













meranie nemagnetických vrstiev – napr.
laku, glazúr, fólií, plastu, ležiacich na
feromagnetickom povrchu (oceli) alebo na
hliníkovom podklade
odporúča sa pre kontrolu karosérií
automobilov, či bol prevedený opakovaný
náter alebo či bola prevedená oprava po autonehode
umožňuje nájsť miesta, kde a v akej vrstve bolo prevedené druhé lakovanie
umožňuje kontrolu, či opravy boli prevedené správnym spôsobom alebo či nerovné miesta
boli len zaplnené
je vybavený malým displejom, ktorý umožní presný odpočet hrúbky meraného laku v µm
prístroj je pripravený na používanie bez nutnosti akejkoľvek ďalšej prípravy
vodotesná úprava umožňuje prácu dokonca aj v priebehu dažďa
funkcia automatického vypnutia chráni batérie proti vybitiu
merania sú možné len na karosériách zhotovených z ocele
manuály obsahujú dáta o hrúbke laku na typických vozidlách a informáciu o spôsobe
vyhodnotenia kvality opráv
záruka 24 mesiacov

Technická špecifikácia
Rozsah

0 - 1200 µm

Rozlíšenie

1µm

Presnosť

±2µm, ±3 %

Napájanie

batérie LR44 - 3 kusy

Pracovná teplota

-15 až 45 °C

Doba nepretržitej práce

40 h

Informácie o vybitej batérii

áno

Hmotnosť

50 g

Rozmery

145 mm , Ø 26 mm

https://www.gamin.sk/mg-105/
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