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Miernik 
chropowatości 
POWERSURF

Cechy:

•  Elektromechaniczny, mały, lekki i łatwy
w obsłudze przyrząd po pomiaru

chropowatości powierzchni

• Zastosowano procesor DSP do sterowania i przetwarzania
danych co zapewnia dużą szybkość pracy urządzenia

oraz niski pobór mocy

• 13 parametrów: Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rs

• Wyświetla wszystkie parametry i wyniki graficzne, wyświetlacz LCD

• Zgodny ze standardami ISO, DIN, ANSI, JIS

• Wyposażony w baterie litowo-jonową wielokrotnego ładowania, czas pracy baterii ponad 20 godzin

• Duża pojemność pamięci danych, zapamiętuje ponad 100 wyników pomiarowych

• Ustawienie wyświetlacza oraz czasu, wygodne zapisywanie oraz przechowywanie wyników

• Z funkcją automatycznego wyłączania oraz oszczędzania energii

• Możliwe podłączenie do komputera (współpraca z Windows XP i Windows 7), oraz drukarki

• Opcjonalny wybór końcówki

Parametry chropowatości Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rs

Normy ISO, ANSI, DIN, JIS

Szacowane profile Chropowatość, Stosunek materiału, kierunek

Zakres pomiarowy/Pozycjonowanie Oś X (pozioma): 17.5mm; Oś Z (pionowy): 160μm

Przejazd /Napęd 17.5mm / 0.75mm

Rozdzielczość 0.01μm/±20μm, 0.02μm/±40μm, 0.04μm/±80μm

Filtr RC, PC-RC, Gauss, D-P

Odcinek elementarny 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm

Pamięć wewnętrzna 100 grup danych

Ln=lr x n n=1-5

Punkt łączenia/ Pick up

*Do ceny urządzenia należy doliczyć podatek Vat. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Dokładność ≤±5%

Powtarzalność ≤6%

Wyjście danych Micro USB

Zasilanie

Wymiary

Bateria litowo-jonowa

143 x 55 x 42mm

Waga 400 g

Specyfikacje techniczne:

www.powertechsc.pl

Liczba odcinków

1600 €
netto

1850 €
netto

Wskaźnik położenia końcówki pomiarowej



Oprogramowanie:

Darmowe oprogramowanie w języku angielskim,
umożliwia sterowanie urządzeniem oraz zapisywanie

danych pomiarowych, w formie kart pomiarowych.

Wyniki pomiarowe prezentowane są w formie liczbowej i graficznej.
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Akcesoria opcjonalne:

• Specjalne końcówki

• Statyw pomiarowy
   z elektronicznym
   wyświetlaczem wysokości

• Statyw magnetyczny

• Mini drukarka

• Pryzmy typu V,
  do mocowania detali
  cylindrycznych

Standardowa dostawa zawiera:

• Urządzenie

• Ładowarkę

• Śrubokręt

• Certyfikat

• Instrukcję obsługi w języku polskim

• Walizkę transportową

• Standardową końcówkę

• Kartę gwarancyjną

• Wzorzec kalibracyjny z podstawą

• Adapter wysokości

Końcówki:

Standardowa:
Z płozą do badania
chropowatości na
powierzchni płaskiej wału
i powierzchni wewnętrznej
otworów o min. średnicy
5 mm, maks. głębokość 
22mm.

Małe otwory:
Służy do testowania 
chropowatości małych
otworów średnicy 
wewnętrznej min. 2mm,
na max. głębokość 9mm.

Głębokie rowki:
Służy do testowania 
chropowatości w głębokim 
rowku o min. szerokości 3 mm, 
max. głębokość 10mm lub 
kroku z max. wysokością
10mm

Głębokie rowki, oraz pomiar 

poprzeczny:
Kątowa: Składa się z kątowej 
końcówki oraz przedłużki głowic
pomiarowych, używana
do badania chropowatości
rowka oraz wałów o min. szerokość 
7.5mm-20mm, z max. wysokością 
do 2.5mm

Głębokie rowki:
Służy do testowania 
chropowatości w głębokim
rowku o min. szerokości 2 
mm, max. głębokości 3mm 
lub max. wysokość 3mm.

Zakrzywiona powierzchnia:
Służy do testowania chropowatości 
na zakrzywionej powierzchni
o promieniu krzywizny min 3mm.
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Miernik 
chropowatości 
SRT-100 

890 €
netto

1100 €
netto

Cechy:
Idealny i niedrogi przyrząd do efektywnego pomiaru chropowatości

na detalach płaskich.

Kieszonkowa budowa urządzenia oraz wyświetlacz typu Led sprawiają,

że sprawdza się wszędzie tam gdzie w sposób szybki i dokładny należy
uzyskać wynik pomiarowy.

Specyfikacja techniczna:
Metoda pomiaru                                                      Piezoelektryczna

 Odczyt wskazań:                                                     Duży wysokokontrastowy wyświetlacz OLED / Podświetlany odczyt 
 System jednostek:                                                  Metryczny / Calowy / mm / inch
 Parametry profilu chropowatości (R):               Ra / Rz/Rq/Rt zgodnie z  normą (GB/T3505-2009)
Zakres pomiarowy Ra:                                           0.05 - 10.0 μm
Zakres pomiarowy Rz:                                            0.1 - 50 μm
Odcinek pomiarowy:                                               6.0 mm

Prędkość przesuwu:                                                 1.0mm / sec
 Długość odcinka elementarnego:                      0.25 mm / 0.8 mm / 2.50 mm
 Dokładność:                                                             ± 15%

 Powtarzalność:                                                       < 12%

 Głowica pomiarowa:                                             Głowica diamentowa / promień 5 ±1 μm / kąt: 90° (+5°  lub - 10°) 

 Nacisk pomiarowy:                                               < 0,5N

 Kalibracja:                                                                Na wzorcu dostarczanym w zestawie

 Tryb uśpienia:                                                          Profilometr posiada inteligentny tryb uśpienia po 5 min. bezczynności

*Do ceny urządzenia należy doliczyć podatek Vat.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
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