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Elcometer: Atlas Fitz’a 
 
 

 

 
 
 
W skrócie: 
 
• Podręczni ze 180 

kolorowymi zdjęciami dla 
inspektorów nadzoru 
pracujących w terenie w 
celu szybkiej identyfikacji 
błędów. 

 
 

 
Publikacja zawierająca wszystkie 
kluczowe zagadnienia 
podręcznika inspektora nadzoru, 
rozszerzona dodatkowo o 
zagadnienia, opisując je znacznie 
dokładniej, w z wieloma 
szczegółami, pozwalającymi na 
większe zrozumienie 
występujących błędów, ich 
prawdopodobnych przyczyn i 
możliwości naprawy. Pozwala na 
szybkie zapoznanie się z 
podstawowymi problemami 
występującymi w przemyśle 
powłokowym i uniknięcie błędów. 
 
Podręcznik zawiera w sumie180 
kolorowych zdjęć w rozdziałach: 
błędów spawalniczych, 
czyszczenia strumieniowo 
ściernego na sucho, czyszczenia 
wodą pod wysokim ciśnieniem i 
błędów powłokowych.  

 
 
Publikacje 
Obecnie, inspektor nadzoru musi 
śledzić i nadążać za ciągłymi 
zmianami w praktycznych 
sposobach kontroli oraz różnych 
nowych przyczynach powstawania 
błędów w przemyśle powłokowym.  
Elcometer oferuje szeroki zakres 
publikacji opisowych, 
porównawczych i wizualnych 
pomocnych do prac inspekcyjnych.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis  Nr katalogowy
Atlas Fitz’a EH 99916043 
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Produkty powiązane 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Katalog Macaw: 
Celem publikacji jest zobrazowanie zakresu 
błędów, jakie mogą wystąpić w 
wysokociśnieniowych rurach stalowych oraz w 
nakładanych na nie powłokach. W podręczniku 
zawarte są uwagi, co do prawdopodobnych 
przyczyn oraz skutków błędów oraz komentarze 
do działań naprawczych. 
 
 
Album błędów powłokowych: 
Podręcznik jest poręcznym zestawem 
kolorowych ilustracji błędów powłoki z podaniem 
ich przyczyny. Załączone zdjęcia są dodatkowo 
zabezpieczone przed zniszczeniem folią 
ochronną. Publikacja dostępna w języku 
angielskim, niemieckim i hiszpańskim. 
 
 
 
Zestaw zdjęć do określania czystości 
powierzchni: 
Elcometer oferuje międzynarodowe normy 
dotyczące czystości powierzchni spełniające 
większość wymagań z tego zakresu, m.in.: 
Normy Szwedzkie  - ISO 8501, SIS 055900, 
Normy Brytyjskie - BS 7079: Part A1, Normy 
SSPC  - VIS 1-01, i normy  SSPC - VIS-3 
 
 
 

 
elcometer 
 
Elcometer Instruments Ltd 
Edge Lane 
Manchester M43 6BU 
England 
 
Tel:  +44 (0) 161 371 6000 
Fax: +44 (0) 161 371 6010 
e-mail: sales @elcometer.com 
www.elcometer.com 
 
POLSKA 
 
SciTeeX Spółka z o.o. 
ul: J.Conrada 30 
01-922 Warszawa 
 
tel:   0 22 864 07 24 
fax:  0 22 864 07 30 
e-mail: SciTeeX@sciteex.com.pl 
www.sciteex.com.pl  
 
Biuro Techniczno Handlowe  
                w Łodzi 
DEMO CENTER    ELCOMETER 
 
ul: Graniczna 62 
93-428 Lódź 
tel:  0 42 646 17 20 - 21 
fax: 0 42 646 17 22 
e-mail: lodz@sciteex.com.pl  
 
Biuro Techniczno Handlowe 
          we Wrocławiu 
 
ul: Grabiszyńska 281 
53-234 Wrocław 
tel: 071 360 94 00 
fax071 360 94 02 
e-mail: wrocław@sciteex.com.pl 
 
 
 
 
Oferta SciTeeX obejmuje:  
 

• Komory śrutownicze 
• Kabiny lakiernicze 
• Sprzęt do: 
- czyszczenia 

srtumieniowego 
- malowania 

natryskowego 
- metalizacji 
• przyrzady pomiarowe 

 
 


