
WODOSZCZELNY GRUBOŚCIOMIERZ PRECYZYJNY MG-401
• Służy do wyjątkowo dokładnego pomiaru grubości warstwy niemagnetycznej znajdującej się na podłożu 
  magnetycznym, Np. powłoki lakierowej lub plastykowej na stali.
• Wynik odczytywany na podświetlanym wyświetlaczu z regulacja jasności podświetlenia.
• Wynik pomiaru wyświetlany jest w μm lub milsach (1/1000 cala).
• MG-401 zapewnia wyjątkowo szybką stabilizację wyniku.
• Ustabilizowanie wyniku potwierdzane jest sygnałem dźwiękowym. 
• Przyrząd posiada funkcję auto-hold – zmierzony wynik zostaje zatrzymany na ekranie do momentu
  dokonania następnego pomiaru lub przez 10 sekund.
• Znajduje zastosowanie do pomiaru grubości warstwy lakieru, warstwy izolującej lub określenia grubości 

folii z   tworzyw sztucznych położonych na blasze stalowej.
• Wysoka dokładność została zapewniona dzięki precyzyjnemu odwzorowaniu charakterystyki czujnika w 

pamięci przyrządu.
• Dla nietypowej grubości podłoża możliwa jest kalibracja użytkownika.
• Minimalny wymiar płaskiej powierzchni umożliwiającej pomiar: 1 cm2 .
• Minimalna średnica rurki z mierzonym lakierem: 2,5 cm. 
• Pamięć 3 charakterystyk kalibracji.
• Możliwość wprowadzenia wartości minimum oraz maksimum. Przekroczenie tych wartości jest 

sygnalizowane na wyświetlaczu.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników z czasem i datą.
• Pamięć przyrządu nie jest zależna od zasilania.
• Z wyników zawartych w pamięci można odczytać pomiar maksymalny i minimalny oraz wartość średnią.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub USB przez adapter – w opcji).
• Gwarancja 24 miesiące.

Dane techniczne

Zakres Rozdzielczość Dokładność Masa Zasilanie Wymiary (mm)

0 ÷ 1999 µm 0,1/1 µm
0,01 / 0,1 mils

±1% ± 2 µm 
±1% ±0.03 mils 260 g

Akumulatory
2x 1,5 V, 

zasilacz 6 V

L = 149
W = 82
H = 22

SERWIS
ul.  Gen. Wù. Andersa 10, 
00-201 Warszawa   
POLAND

tel/fax:     +48  22 831 42 56, 22 831 25 21, 22 635 82 54   
www:       http://www.merserwis.pl 
sklep:      http://www.sklep.merserwis.pl
mail:        merserwis@merserwis.com.pl

http://www.elmetron.pl/

	41-814 ZABRZE ul. W. Witosa 10 
	tel. 32 273 81 06,  fax 32 273 81 14

