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Sondy wymienne 456C 
 
 

                 
 
 
Elcometer oferuje szeroki zakres wymiennych sond pomiarowych, różnych typów i różnych zakresów: 
 

SONDY PROSTE: Pomiar na powierzchniach płaskich i krzywiznach 
SONDY KĄTOWE: Pomiar w miejscach o utrudnionym dostępie 
SONDY MINIATUROWE: Idealne do pomiarów na niewielkich lub trudnodostępnych  
powierzchniach takich jak otwory, szczeliny. 
SONDY PINIP™ Bezprzewodowe sondy wkręcane w miernik tworzą wersje miernika zintegrowanego 
SONDY TELESKOPOWE: Kątowe sondy na wysuwanym wysięgniku, pozwalają na pomiary grubości powłoki  w odległych miejscach 
SONDY WODOODPORNE: Idealne do pomiarów w wilgotnych warunkach lub pod wodą 
SONDY WYSOKOTEMPERATUROWE: Do pomiarów na gorących podłożach (do 250ºC)  
SONDY DO POWŁOK ANODYZOWANYCH: odporne na mycie chemiczne; zalecane do stosowania do pomiarów przy procesach anodyzowania  
SONDY DO POWŁOK MIĘKKICH: duża powierzchnia przyłożenia sondy 
SONDY ZE ZBROJONYM PRZEWODEM: przewód sondy wzmacniany dodatkowym zbrojeniem 
SONDY ULTRA / SCAN: sondy wyposażone w wymienne nakładki ochronne; umożliwiają skanowanie lub zbieranie pojedynczych pomiarów z dużych 
powierzchni bez niszczenia sondy 
SONDY SPECJALNE przeznaczone do pomiarów na specjalnych podłożach takich jak grafit lub komponenty pokryte galwanicznie.  

 
 
Sondy ferromagnetyczne (F) mogą dokonywać pomiarów grubości powłok niemagnetycznych na podłożach ferromagnetycznych.  Mierniki Elcometer 456C 
ferromagnetyczne mogą współpracować ze wszystkimi sondami ferromagnetycznymi serii 456C. 
 
Sondy nieferromagnetyczne (N) mogą dokonywać pomiarów grubości powłok nieprzewodzących na podłożach metalicznych nieferromagnetycznych. Mierniki 
Elcometer 456C nieferromagnetyczne mogą współpracować ze wszystkimi nieferromagnetycznymi sondami serii 456C. 
 
Sondy uniwersalne (FNF) mogą dokonywać pomiarów grubości powłok na podłożach ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych z możliwością automatycznego 
wykrywania rodzaju podłoża.  Mierniki Elcometer 456C FNF mogą współpracować ze wszystkimi sondami serii 456C, zarówno ferromagnetycznymi (F), 
nieferromagnetycznymi (N) oraz uniwersalnymi (FNF). 
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Maksymalna temperatura pracy sond Elcometer 456C wynosi 80°C z wyjątkiem sond wymiennych na podłożach ferromagnetycznych, która mogą pracować w 
temperaturze do 150 °C oraz sond wysokotemperaturowych PINIP, które mogą pracować w temperaturze do 250 °C. 
 
Wszystkie sondy Elcometer 456C są dostarczane z certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta oraz kompletem folii kalibracyjnych odpowiednich 
dla zakresu pomiarowego sondy 

 

Elcometer 456 Sondy Ultra / Scan 
 

1 INFORMACJE OGÓLNE 
 

Sondy Elcometer 456 Ultra/Scan zostały zaprojektowane specjalnie do pracy z miernikami Elcometer 456 Top w trybach „Scan” oraz „Auto 
Repeat”. Dostarczane są z trwałymi nakładkami zabezpieczającymi*, które mogą być wymieniane przez użytkowników i pozwalają dokonywać 
pojedyńczych pomiarów lub badać szybko duże powierzchnie bez uszkodzenia sond czy powłok. 

 
 
 
 

Tryb Scan : Po wyborze trybu Scan użytkownik może przesuwać Sondę Ultra/Scan 
po całej powierzchni. Po podniesieniu sondy miernik wyświetla średnią wartość 
grubości powłoki(X), najwyższą wartość grubości (Hi ) oraz najniższą wartość 
(Lo). Każda grupa trzech odczytów może zostać przedstawiona na wykresie 

i zachowana w pamięci. Jest to doskonały sposób dokonywania pomiarów na liniach 
produkcyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hi, x & Lo 

Tryb Auto Repeat : Kiedy sonda zostanie umieszczona na pokrytym podłożu 
w Trybie Auto Repeat miernik będzie automatycznie dokonywał 140 odczytów na 
minutę do momentu podniesienia sondy. Każdy odczyt zostaje zachowany 
w pamięci. 
Tryb Auto Repeat może być używany do znacznego zwiększenia szybkości badania 
powłok na dużych powierzchniach takich jak stalowe belki, zbiorniki, kadłuby statków, itd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,………n 
 
 

Uwaga: “ Tryb Scan with Hold” pozwala na oderwanie sondy od powierzchni na max. 1,5 sekundy oraz ponowne umieszczenie jej na 
powierzchni bez tworzenia nowego zestawu odczytów – pozwala to na omijanie dziur, spoin, itd i nie wpływa na wyniki pomiarów. 
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* Wymienne nakładki są dostępne w sprzedaży – szczegóły w części 4 - „ Części zamienne” na str. 3 
 

2  KALIBRACJA Z UŻYCIEM SONDY ULTRA/SCAN 
 

Używając Sondy Ultra/Scan w trybie „Scan” lub „Auto Repeat”* należy pamietać, iż musi ona być zabezpieczona nakładką w celu zabezpieczenia 
jej przed uszkodzeniem, a miernik można kalibrować jedynie metodą kalibracji na powierzchniach gładkich lub kalibracji dwupunktowej na 
powierzchniach szorstkich 

 
Aby  dokonać kalibracji na powierzchniach gładkich należy użyć folii 1.500μm oraz płytki zerowej. Aby 
dokonać kalibracji dwupunktowej na powierzchniach szorstkich należy użyć również folii 50μm 

 
PODŁĄCZANIE SONDY ULTRA/SCAN 

1 Ustawić wtyczkę sondy w odpowiednim położeniu do gniazda miernika 2 
Wkręcić w kołnierz zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

 
KALIBRACJA W TRYBIE „SCAN” LUB „AUTO REPEAT”**: 

1 Wcisnąć przycisk Kalibracja i wybrać „Metodę Kalibracji „ 
2 Wybrać kalibrację na powierzchniach gladkich lub dwupunktową na szorstkich, a 
następnie wybrać „Kalibruj”*** 
3 Wykonywać polecenia pojawiąjące się na ekranie 

 
 
 
 
 
 
Aby zapobiec uszkodzeniu końcówki sondy w trybie „Scan” lub „Auto Repeat” na sondę trzeba nałożyć nakładkę zabezpieczającą. Jeśli podczas 
kalibracji wybierzemy opcję „bez użycia nakładki” miernik automatycznie wróci do trybu „Standardowego”. 

 
Sondy Ultra/Scan posiadają wyjątkową właściwość polegajacą na tym , iż zużycie nakładki zabezpieczającej jest odnotowane podczas kalibracji, a 
na końcu procedury kalibracji wyświetlany jest maksymalny zakres pomiarowy sondy przy użyciu nakładki**** 

 
 
** W celu wyboru trybu należy wejść w Menu/Ustawienia/Tryb Pomiaru 
*** Jeśli została wybrana inna metoda kalibracji miernik podpowie aby wybrać „Kalibrację napowierzchniach gladkich” lub „ Dwupunktową na 
powierzchniach szorstkich” 
**** Nominalna grubość nakładek zabezpieczających wynosi 500μm 
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3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Specyfikacja  Z nakładką zabezpieczającą Bez nakładki zabezpieczającej 
Zakres 100-1.000μm 0-1.500μm 
Rozdzielczość 1μm  1μm 
Dokładność ±3% lub ±2,5μm ±1-3% lub ±2,5μm 

 
 

Z NAKŁADKĄ ZABEZPIECZAJACA BEZ NAKŁADKI ZABEZPIECZAJĄCEJ 
Numer 
katalogowy 

Rodzaj sondy Min. wysokość Min. średnica próbki Min. wysokość Min. średnica próbki 

T456CF1U Ultra/Scan:Ferro 89mm 15mm 85mm 4mm 
T456CFNFU Ultra/Scan:Ferro/Nieferro 89mm 15mm 88mm F:4mm  N:6mm 

 
 

4CZEŚCI WYMIENNE 
 

Nakładki zabezpieczające z czasem zużywają się i miernik poinformuje użytkownika w trakcie kalibracji jeśli nakładkę należy 
wymienić.˚Podczas prób na gładkich powierzchniach nakładki zostały przetestowane na ponad 50km. 

 

Opis Numer katalogowy 
Wymienne nakładki zabezpieczające T456C23956 
Zestaw folii kalibracyjnych Skala 1: 0-1.500μm T99022255-1 
Zestaw folii kalibracyjnych Skala  1: 0-1.500μm z certyfikatem T99022255-1C 
1% Płytka zerowa ferromagnetyczna T9994910- 
1% Płytka zerowa nieferromagnetyczna T9994911- 

 
˚ Kiedy grubość nakładki spada poniżej 200μm 
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3 
 

 

 
 

4 WAŻNE INFORMACJE 
 
Praca w trybie „Scan” oraz „Auto Repeat” jest możliwa tylko przy użyciu mierników 
Elcometer 456C w wersji TOP. W celu uniknięcia uszkodzenia końcówka sondy musi być 
zabezpieczona nakładką przy pracy w tych trybach. Użycie sondy bez nakładki spowoduje 
utratę gwarancji. 

 
Sondy  Ultra/Scan mogą być używane bez nakładek zabezpieczających w trybie 

„Standard” z każdym miernikiem Elcometer 456C Po założeniu na sondę 

nakładek zabezpieczających nie polecane jest badanie powłok cieńszych niż 

100μm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.elcometer.com                  www.sciteex.com.pl                           Mierniki grubości powłok 
                                                                                                              - elektroniczne 
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