
L a a g d i k t e m e t e r s  v o o r  A L L E  
m e t a l e n  o n d e r g r o n d e n  

  

Adapter voor 
0° sensor

Zijaanzicht van een 
ingebouwde sensor

Sensor details
INGEBOUWD STANDAARD HAAKS 90˚ MICRO RECHT 0°

MET ADAPTER
MICRO SCHUIN 45° MICRO HAAKS 90° STANDAARD

VOOR DIKKE LAGEN 
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FERRO SENSOREN NON - FERRO SENSOREN 
Art. Nr Model 

type 
Sensor type Bereik Art. Nr Model 

type 
Sensor type Bereik 

LD6025 F Ingebouwd LD6027 N Ingebouwd 
LD6099 FS Standaard LD6104 NS Standaard 
LD6017 FRS Haaks 90°

 

0-1500 µm 
0-60 mils 

LD6019 NRS Haaks 90°
 

0-1500 µm 
0-60 mils 

LD6100 F0S 0° 
microsensor 

LD6105 NAS Standaard
v. anodiseren

 

LD6101 F45S 45° 
microsensor 

LD6106 N0S 0° 
microsensor 

 

LD6102 F90S 90° 
microsensor 

0-1150 µm 
0-45 mils 

LD6107 N45S 45° 
microsensor 

 

LD6026 FT Standaard
 

LD6108 N90S 90° 
microsensor 

0-625 µm 
0-25 mils 

 

LD6018 FTS Standaard
 

0-6 mm 
0-250 mils 

LD6024 NKS Standaard 0-13 mm 
0-500 mils 

 

LD6020 FKS Standaard 0-13 mm 
0-500 mils 

     

 

 

COMBINATIE F/FN 
Art. Nr Model 

type 
Sensor type Bereik 

LD6028 FN Ingebouwd 
LD6109 FNS Standaard 
LD6022 FNRS Haaks 90°

 

0-1500 µm 
0-60 mils 

LD6023 FNTS Standaard
 

0-6 mm 
0-250 mils 

 

   

   

Alle meters worden geleverd met een set kunststof ijkfolies, rubber beschermholster met 
riemclip, 3 AAA batterijen, gebruikershandleiding, polsband, nylon etui met schouderriem, 
beschermende lenskap, NIST herleidbaar kalibratiecerti�caat en 
2 jaar garantie.

Afmetingen van de meter: 137 X 61 X 28 mm, Gewicht: 140 gram (zonder batterijen).
ISO 2178/2360/2808, PrEN ISO 19840, ASTM B499/D1186/D1400/D7091/E376/G12, 
BS3900-C5, SSPC-PA2, IMO-PSPC E.A.

OPTIONELE ACCESSOIRES
• Bluetooth Printer
• AC Power Kit
• Kalibratie standaarden
• Oplaadbare batterijen
• Beschermende lenskap
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EIGENSCHAPPEN VAN ALLE METERS... 

Eenvoudig 
•  Permanent gekalibreerd. Altijd gereed voor gebruik. 
 Kalibratie is onnodig voor standaard toepassingen. 
•  Zeer eenvoudige en intuïtieve menubediening. 
•  Knipperend display, ideaal in een lawaaierige omgeving. 
•  RESET functie brengt het instrument terug naar de fabrieksinstellingen. 

Robuust 
•  Oplosmiddel-, zuur-, olie-, water- en stofbestendige behuizing.
•  Slijtvaste robijnen sensortip. 
•  Schokabsorberend rubberen beschermholster met riemclip. 
•  Twee jaar garantie! 

Nauwkeurig  
•  NIST Herleidbaar kalibratiecertificaat bijgesloten. 
•  Ingebouwde temperatuurcompensatie verhoogt de nauwkeurigheid. 
•  HI-RES (Hoge resolutie) modus voor een nauwkeurigere uitlezing .
•  Voldoet aan nationale/internationale normen zoals ISO, ASTM, IMO etc.. 

Veelzijdig 
•  Elk instrument is geschikt voor elk type sensor! Meters en sensoren 
 zijn volledig uitwisselbaar. 
•  Diverse kalibratiemogelijkheden. Naast permanente kalibratie ook: 
 1 punt, 2 punt, bekende laagdikte of gemiddelde nul-waarde. 
•  Keuze uit diverse talen inclusief Nederlands. 
•  Hoogcontrast verlicht display vergroot de leesbaarheid.
•  Omkeerbare displayweergave voor altijd leesbare meetresultaten. 
•  Verlengde sensorkabels voor speciale toepassingen zijn beschikbaar 
 tot max. 75m. 
•  Werkt op alkaline - of oplaadbare batterijen (ingebouwde oplader).

Krachtig
•  Continue weergave en update van statistiek als gemiddelde waarde, 
 standaard deviatie, min/max, en aantal uitgevoerde metingen. 
• HiLo (hoog, laag) alarm dat zowel akoestisch als visueel waarschuwt 
 als de meting buiten de ingestelde grenswaarden valt. 
•  Fast-modus voor hogere meetsnelheid bij snelle inspecties.
•  USB-poort voor snelle, eenvoudige koppeling aan PC en voor 
 continue stroomvoorziening. USB-kabel meegeleverd. 
•  USB massa-opslag. Opgeslagen metingen en grafieken kunnen 
 worden benaderd met universele PC/Mac web browers en bestand- 
 verkenners. Geen software nodig.
•  Iedere opgeslagen meting is voorzien van datum en tijd. 
•  Software updates via internet houden uw meter up-to-date.
•  Verbinding naar PosiTector.net (zie de meest rechter kolom).

Sensoren beschikbaar voor een verscheidenheid 
aan toepassingen

Om verf, poeder etc. te 
meten op alle metalen ...

... en voor zinklagen, 
galvaniseren, anodiseren 
en meer. 

EENVOUDIG DE JUISTE METER KIEZEN...

Kies de ondergrond 
F - Voor Ferro-Metalen als staal en (giet-)ijzer. 
N - Voor Non-Ferro Metalen als aluminium, koper en niet 
  austenitisch roestvast staal. 
FN  - Voor elke metalen ondergrond. Het instrument herkent 
  zelf de ondergrond en voert de meting uit.

Kies voor de standaard of de geavanceerde functies
 
Standard modellen
Bieden alle functies uit de linkerkolom plus:
•  Monochroom display.
•  Geheugen voor max. 250 metingen. Opgeslagen metingen 
 kunnen worden getoond of gedownload.

Advanced modellen
Bieden alle functies uit de linkerkolom plus:
•  Hoogcontrast kleuren display, met naar keuze witte of zwarte 
 achtergrond.
•  Geheugen van max. 100,000 metingen te verdelen over max. 
 1000 (sub-) batches.
•  Ingebouwde helpfunctie, real-time grafieken, invoegmogelijk-
 heid voor foto’s en batchnotities.
•  Data overdracht via USB naar een PC of via draadloze Bluetooth 
 technologie naar een PC of printer.
•  Scan modus. Neem continu metingen zonder het contact met 
 het oppervlak te verbreken.
•  Geheugen voor verschillende kalibratie instellingen voor 
 verschillende ondergronden. 
•  SSPC PA2 functie bepaalt of de laagdikte van een groter gebied 
 voldoet aan door de gebruiker gespecificeerde minimum en 
 maximum niveaus.
•  PSPC 90/10 functie bepaalt of een coating 
 systeem voldoet aan de IMO Performance 
 Standard for protective coatings.

Maak een keuze uit het uitge-
breide assortiment sensoren
 (zie achterzijde brochure) 

Heavy-duty vergulden 
connector voor gebruik onder 
industriële omstandigheden

Verwisselbare ingebouwde sensor kan worden 
losgekoppeld en vervangen door een andere 
sensor uit het brede assortiment, inclusief losse 
sensoren  en microsensoren. 
 

Beschermde 
USB-poort  voor 
communicatie 
met PC en Mac 

Water- en 
stofbestendig

Hoge 
resolutie kleuren 
LCD-scherm

Kras- en 
oplosmiddel-
bestendig 
displayvenster. 

Multi-
functionele 
navigatie toetsen

Oplosmiddel-, 
zuur-, olie/vet-, 
water- en 
stofbestendige 
behuizing. Overtreft 
de IP5X klasse.

Advanced model getoond 
in memory modusFlexibele 

kwaliteitskabel met 
trekontlasting. 

Roestvast stalen 
sensorhuls met 
antislip greep. 

Alle standaard externe sensoren 
zijn geschikt voor gebruik onder 
water.  

STERKE NIEUWE EIGENSCHAPPEN...

Microsensoren voor kleine 
onderdelen en moeilijk te bereiken 
plaatsen. 

Standaard model getoond in de Statistics 
Modus. Met schokabsorberend beschermend 
rubberen holster.

Hoog-bereik sensoren voor dikke 
coatinglagen zoals vuurvertragende 
coatings en tank bekleding.

Omkeerbare displayweergave voor 
altijd leesbare meetresultaten.

•  Synchroniseer meetgegevens na aansluiting 
 via USB-poort. Meetgegevens worden ge-
 upload naar een beveiligde server; foto’s en 
 batchnotities worden gedownload naar 
 de meter.
•  Bewerk geüploade gegevens via een 
 standaard webbrowser, waar ook ter wereld. 
 In het veld, of op het hoofdkantoor.
•  Genereer rapporten en grafieken met 
 opmerkingen en geselecteerde afbeeldingen.
•  Deel meetgegevens met geautoriseerde gebruikers via een 
 beveiligde login, vanaf iedere computer en vanaf de meeste 
 voor internet geschikte  apparaten. 
•  Exporteer data naar XML en tekstbestanden
•  Bezoek www.defelsko.com/PosiTectorNET voor een demonstratie

TQC levert bij iedere meter de gratis Ideal Finish Analysis software. 
Met twee gebruikersniveaus biedt Ideal Finish Analysis zowel 
gebruiksvriendelijke rapportagefuncties voor standaard productie-
werk, alsmede geavanceerde berekeningen voor diepte analyse. 

Een gratis web-based applicatie 
die de meetgegevens veilig en 
centraal beheert

Zeer harde, 
slijtvaste sensor- 
tip van robijn

Vision on quality
www.tqc.eu
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