
Povlakomer je určený k meraniu hrúbky magnetických podkladov (typ F) ako aj nemagnetick-
ých podkladov (lak, plasty, papier, guma, pozinkované vrstvy , a pod.) na magnetickom pod-
klade  (typ FN). Sonda je integrovaná v tele pristroja a LCD displej má možnosť podsvietenia pri 
zhoršených svetelných podmienkach.
Uvedený prístroj má široké využitie najmä v automobilovom premysle pre posudzovanie či 
vozidlo má pôvodné alebo opravované diely karosérie, ale aj v strojárenstve, elektrotechnike, 
skúšobníctve a to pre rýchle orienčné meranie bez vyšších nárokov na presnosť.

DIGITÁLNY POVLAKOMER CT 24 F / FN

TECHNICKÉ ÚDAJE CT 24 F / FN

Rozsah merania: do 1000 μm (1 mm)

Rozlíšenie 1 μm

Presnosť merania: 4 až 7 %

Prevádzková teplota: 0 ° ... +50 °C 

Napájanie: 1 x 9 V batérie

Rozmery: 148 x 105 x 42 cm

Hmotnosť: 162 g

Kalibrácia: áno

Prístroj sa dodáva vrátane ochranného puzdra , batérie, kalibračnej sady (doštička + kal.fólia).

QuaNix HANDY
Povlakomer QuaNix HANDY je univerzálny merací prístroj s digitálnym zobrazením nameraných 
hodnôt. Je vhodný najmä pre potreby autopredajcov, autoservisov, ale aj pre autolakovne. Prístroj má 
integrovanou duálnu sondu, ktorá umožňuje merať hrúbku povlakov na základnom magnetickom 
(Fe) podklade alebo nemagnetickom (NFe) podklade (napr. zliatiny hliníka). Hodnota hrúbky povlakov 
je signálom pre určenie rozsahu predošlého poškodenia karosérie haváriou.

TECHNICKÉ ÚDAJE QUANIX HANDY

Rozsah merania: 0 - 50 mikrometrov

Stupne merania: po 10 mikrometroch

Presnosť merania: +- 10%

Prevádzková teplota: 0 ° ... +50 °C 

Napájanie: 2 x 1,5 V AAA batérie alkalické

Rozmery: 80 x 56 x 35 cm

Hmotnosť: cca 75 g

Kalibrácia: NIE (kalibrácia od výrobcu)

Prístroj je dodávaný vrátane ochranného vrecka s klipom na opasok.

QuaNix 4500 Fe / NFe
TECHNICKÉ ÚDAJE QUANIX HANDY

Rozsah merania: Fe sonda: 0 až 3000 mikrometrov
NFe sonda: 0 až 2000 mikrometrov

Presnosť merania: +- 3 %

Rozmery: 100 x 60 x 27 cm

QuaNix 1500 Fe / NFe
TECHNICKÉ ÚDAJE QUANIX 1500 Fe / NFe

Rozsah merania: 0 až 5000 mikrometrov

Presnosť merania: +- 2 % (0 - 2000 mikrometrov)
+- 3,5 % (1000 - 5000 mikrometrov)

QuaNix 1200 Fe

TECHNICKÉ ÚDAJE QUANIX 1200 Fe

Rozsah merania: 0 až 2000 mikrometrov

Presnosť merania: +- 2 % (0 - 2000 mikrometrov)
+- 3,5 % (1000 - 2000 mikrometrov)

 70 Eur.

 430 Eur.

 770 Eur.

 920 Eur.

 630 Eur.
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 90 Eur.

typ F

typ FN


