
Měřič tloušťky vrstev MG-MCT200 

 

 

Popis 

Velice kompaktní a praktické zařízení určené pro nedestruktivní, rychlé a přesné měření 

tloušťky povlaku. Hlavní využití tohoto přístroje je v oblasti antikorozní ochrany. Je ideálním 

zařízením pro lakovny, chemický, automobilový, lodní a letecký průmysl, dále pak pro lehké a 

těžké strojírenství. 

 

Specifikace 

Princip měření: Magnetická indukce a vířivých proudů  

Měřicí rozsah: (0 ~ 1250) um, závisí na typu sondy 

Rozlišení: 0,1 um  

Přesnost: ± (3% Tloušťky + 1) um, závisí na provozních podmínkách a typu sondy  

Displej: 4 místný LCD s podsvětlením  

Paměť: až 20 souborů (až 50 záznamů pro každý soubor)  

Jednotky: Volitelné mezi jednotkami Metrickými / Imperiálními 

Napájení: Dvě alkalické baterie typu AA, 1,5 V. Doba provozu 200 hodin 

Komunikace: USB1.1  

Rozměry: 125 mm × 67 mm × 31 mm  

Hmotnost: 340 g 

 

 

 



Vlastnosti 

 Pomocí externích sond, může být přístroj aplikován na měření tloušťky 

nemagnetických vrstev jak na magnetickém, tak nemagnetickém podkladu. 

 Pět typů sond pro různé využití (F400, F1, F10, N1, CN02).  

 Dva režimy měření: režim jednobodového měření a kontinuální (proměnlivý) režim. 

 Naměřené hodnoty a uživatelské informace jsou zobrazeny na velkém, snadno 

čitelném LCD displeji. Osvětlení displeje zaručuje snadné čtení údajů ve špatně 

osvětlených podmínkách. 

 Indikátor stavu měření. 

 Uživatelsky příjemný systém měření umožňuje automatické uložení až 1000 

naměřených hodnot do jedné paměťové matice pro pozdější statistické vyhodnocení. 

 Ukazatel stavu baterie, funkce automatického vypnutí pro úsporu baterie. 

 USB1.1 komunikační port.  

 Volitelný software pro zpracování dat na PC. 

 Kompaktní hliníkové pouzdro. 

Pracovní podmínky 

Pracovní teplota: -10 ℃ ~ +50 ℃ 

Skladovací teplota: -30 ℃ ~ +60 ℃ 

Relativní vlhkost: ≤90% 

 

Konfigurace 

 Čís. Položka Množství Poznámka 

Standardní 

konfigurace 

1 Hlavní jednotka 1  

2 Sonda 1 F1 nebo N1 

3 Kalibrační fólie 5  

4 Nulovací deska 1 Železná nebo 

hliníková 

5 Pouzdro na přístroj 1  

6 Návod na použití 1  

7 Alkalické baterie 2  

Volitelná 

konfigurace 

8 Jiný typ měřící sondy   

9 Software DataPro 1 Na CD 

10 USB kabel 1  
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