
SmarTest: rétegvastagságmérés új megközelítésben

A német ElektroPhysik cég új terméke a SmarTest a rétegvastagságmérő eszközök 
új generációja, amely egy mérőfejből, Bluetooth szenzorból és egy táblagépen vagy 
okostelefonon használható applikációból áll. 

Felhasználás 
Roncsolásmenetes rétegvastagságmérés: 

• nem mágnesezhető bevonatok, mint lakkok, zománcok, króm és cink
mágneses alaphordozón (pl. acélon)

• szigetelő rétegek, mint lakkok, eloxált alumínium nem mágnesezhető fémeken
(pl. alumínium, ausztenites rozsdamentes acél, réz)

Mérési módok 

Egyenkénti mérés 
A mérési eredmények egyenként kerülnek kijelzésre. Ez lehetővé teszi egymástól 
független pontokon végzett mérések eredményének statisztikai feldolgozását. 
Folyamatos mérés 
A mérőfejet a felületre helyezve, folyamatosan megjelenítésre kerülnek a mért 
értékek. Ez a mérési mód lehetővé teszi egy behatárolt felület vizsgálatát, a vékony 
és a vastag bevonatú részek helyének meghatározását. Folyamatos módban a 
bekapcsoló gomb rövid megnyomásával a mért értékek tárolásra kerülnek, 
statisztikailag kiértékelhetőek. 

Adatátvitel 
A mérési eredmények adatként történő átvitele Bluetooth 4.0 / Bluetooth Smart 
szabvány szerint történik. A szenzor és a mobil eszköz (pl. táblagép) közötti távolság 
akár 10 méter is lehet. 

Applikáció funkciók 
A SmarTest applikáció megjeleníti a folyamatos mérési eredményeket, a statisztikai 
értékeket és segíti a szenzor kalibrálását. 
Választható mértékegységek: um, mm vagy mils  
A mért értékek mentése és átvitele / letöltése CSV formátumban. 



Kalibrálás: gyári, 1 pontos vagy 2 pontos (etalon fóliákkal)  
 

Műszaki jellemzők 
 
Méréstartomány: 
 F2.6 mérőfej:  F: 0…2,6 mm / 0…102 mils 
 FN2.6 mérőfej:  F: 0…2,6 mm / 0…102 mils 
       N: 0…1,3 mm / 0…  51 mils 
Mérési elv: 
 F: mágneses indukció 
 N: örvényáram 
Pontosság: 

± (1 µm + 0.75% kijelzett értékre) 
± (0.04 mils + 0.75% kijelzett értékre) 

Ismétlőképesség: 
± (0.5 µm + 0.5% kijelzett értékre) 
± (0.02 mils + 0.5% kijelzett értékre) 

Felbontás a skála alsó tartományában: 0.05 µm / 0.002 mils 
Minimum görbületi sugár: 
 Konvex: 1,5 mm / 59 mils 
 Konkáv: 7,5 mm / 295 mils 
Minimális mérési felület: Ø 5 mm / 197 mils 
Réteghordozó minimális vastagsága:  
 F: 0,3 mm / /12 mils 
 N: 40 µm / 1,6 mils 
 

Szállítási tartalom: 
• SmarTest F2.6 vagy FN2.6 mérőfejjel 
• kalibráló készlet etalon lapokkal és nullpont kalibráló lappal/lapokkal 

• USB töltő mini USBkábellel 

• kezelési útmutató 

• gyári bizonyítvány 
• védőtok 

 
További információ: www.elektrophysik.hu       www.precishop.hu 
 
Gyártó: ElektroPhysik, Németország 
 
Forgalmazó: Precimer Kft. www.precimer.hu 
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