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Miernik grubości powłok 

LEPTOSKOP 2042  

 
Możliwość wielu zastosowań, precyzyjna 

technika pomiarowa, prosta obsługa,  
oraz łatwy upgrade.  

 

 

  Pomiar grubości powłok 
LEPTOSKOP 2042 mierzy grubość powłok niemagnetycznych na podłożach magnetycznych 
(metoda indukcji magnetycznej DIN EN ISO 2178) oraz grubość powłok nieprzewodzących na 
niemagnetycznym podłożu przewodzącym prąd (metoda prądów wirowych DIN EN ISO 2360).  

Precyzyjna technika pomiarowa w kombinacji z 
komfortowym narzędziem: np. zobrazowanie wartości 
pomiarowych takie jak w mierniku analogowym, 
zarządzanie danymi pomiarowymi jak w Windows 
oraz do wyboru 10 języków obsługi pozwala na 
spełnienie najwyższych wymagań ambitnego 
operatora.  
Miernik pracuje bardzo ekonomicznie, zaskakująco 
długa żywotność baterii wynosi ponad 100 godzin. 
W urządzeniu jest zapamiętywany czas pracy oraz 
ilość pomiarów. 
W zakresie dostawy znajduje się kolorowa osłona 
gumowa dająca dodatkową ochronę miernika w 
trudnych warunkach pracy.  

 
Dostawa w wytrzymałej walizce 

(Przykład wyposażenia)  
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   Krótka charakterystyka miernika 

 
 

LEPTOSKOP 2042 z Mikrosondą 45°  

Wielki, podświetlany wyświetlacz graficzny 

Kilka możliwości kalibracji 

 Kalibracja fabryczna 

 Kalibracja na nieznanej powłoce* 

 Kalibracja zerowa* 

 Kalibracja na jednej lub kilku foliach na 
surowym materiale podłoża* 

 Kalibracja na materiale z powłoką* 
 
Kalibrację można zapisać w jednym lub kilku 
plikach aby później ją tylko wczytać 
  
Wyświetlacz optymalnie dopasowany do 

rodzaju pomiarów*  

Wprowadzanie inadzorowanie wartości 
      granicznych*  

Pamięć wyników* z prostym zarządzaniem 
plikami podobnie jak w Windows(c)  

Połączenie z PC za pomocą 
iCom i EasyExport  

Statystyka pomiarów* 

 Ocena statystyczna ok. 999 wartości 
pomiarowych 

 Minimum, maximum, wartość średnia, ilość 
pomiarów, odchylenie standardowe, 
nadzorowanie wartości granicznych 

 Grubości jednostkowe i grubość średnia (DIN 
EN ISO 2808) 

 Statystyka Online 

* zależnie od typu miernika 

   Dostępne 3 modele miernika  
LEPTOSKOP 2042 jest dostępny w 3 wersjach: 

Basic – wyposażenie standardowe 

Software-Moduł �Statystyka� - dodatkowo ocena statystyczna 

Software-Moduł �Pamięć� - dodatkowo ocena statystyczna i pamięć 
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W razie konieczności, można miernik w każdej chwili 
rozbudować o dodatkowy moduł Statystyka i 
Pamięć. Jest do tego potrzebny jedynie kod 
odblokowujący którego wprowadzenie udostępni 
moduł statystyka i pamięć. Nie jest zatem wymagane 
kłopotliwe odsyłanie urządzenia do serwisu. 
Po prawej stronie widoczny jest przykładowy 
certyfikat odblokowania urządzenia.  

 

   Przykładowe ekrany obsługi miernika 
Menu wyboru języka obsługi  

 

 
 
A 
B  

 
 
Lista języków 
Belka pomocna przy nawigacji 

Dane statystyczne oraz aktualny wynik pomiaru 

 

 
 
 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
K  

 
 
 
Materiał podłoża 
Aktualny pomiar  
Wskaźnik gotowości miernika do pomiaru 
Jednostka pomiarowa 
Wartość minimalna i maksymalna 
Odchylenie standardowe 
Wartość średnia 
Ilość pomiarów 

Dane pomiarowe podobnie jak na PC są zapisywane w katalogach i plikach 

 
 
 
L 
M 
N  

 
 
Symbol pliku z zapisaną ilością pomiarów 
Nazwa pliku 
Belka pomocna przy nawigacji 
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   Dostępne typy sond pomiarowych 
Duży wybór sond umożliwia wielostronne zastosowania miernika również w trudnych warunkach pomiaru 
oraz na skomplikowanych powierzchniach 
Możliwe są pomiary powłok do 20 mm. Na życzenie dostarczamy sondy specjalne 

 Typ sondy Rodzaj 

 
Zakres 
pomiarowy 

Numer 
katalog. 

 

Standardowa  Fe 0° 
do pomiarów na dużych 
elementach w miejscach łatwo 
dostępnych  

Fe 0 – 5000 µm 2442.100 

 
Standardowa NFe 0° NFe 0 - 1000 µm 2442.130 

 
Standardowa NFe S 0° NFe 0 - 3750 µm 2442.140 

 

Standardowa Fe S 0° 
do pomiaru grubych powłok 

Fe 0,5 - 20 mm 2442.120 

 

Standardowa Fe 90° 
do pomiarów w miejscach trudno 
dostępnych np. wewnątrz rury  

Fe 0 - 5000 µm 2442.110 

 

Sonda 2-polowa do pomiarów 
grubych powłok powierzchni 
wewnętrznych. 

Fe 0,5 - 12,5 
mm 

2442.200 

 
 

 

Mikrosonda 0° do pomiarów na 
małych trudno dostępnych 
powierzchniach 

Fe 
NFe 

0 - 500 µm 2442.300 
2442.310 

 
 

 

Mikrosonda 45° do pomiarów na 
małych trudno dostępnych 
powierzchniach 

Fe 
NFe 

0 - 500 µm 

  

2442.320 
2442.330 

 
 

 

Mikrosonda 90° do pomiarów na 
małych trudno dostępnych 
powierzchniach 

Fe 
NFe 

0 - 500 µm 2442.340 
2442.350 

 

Sonda kombi Fe/NFe Fe + 
NFe 

Fe:0 - 3.000 
µm NFe:0 - 
1.250 µm 

2442.410 

 

 

 

 

http://www.karldeutsch.de/IMAGES/LEPTOSKOP/2042/Sonden/EP-Fe-0%C2%B0---2442.100---mM.jpg
http://www.karldeutsch.de/IMAGES/LEPTOSKOP/2042/Sonden/EP-Fe-S-0%C2%B0---2442.120---mM.jpg
http://www.karldeutsch.de/IMAGES/LEPTOSKOP/2042/Sonden/EP-Fe-90%C2%B0---2442.110---mM.jpg
http://www.karldeutsch.de/IMAGES/LEPTOSKOP/2042/Sonden/ZP-Fe-0%C2%B0---2442.200---mM.jpg
http://www.karldeutsch.de/IMAGES/LEPTOSKOP/2042/Sonden/Mikro-Fe-0%C2%B0---2442.300---mM.jpg
http://www.karldeutsch.de/IMAGES/LEPTOSKOP/2042/Sonden/Mikro-NFe-0%C2%B0---2442.310---mM.jpg
http://www.karldeutsch.de/IMAGES/LEPTOSKOP/2042/Sonden/Mikro-Fe-45%C2%B0---2442.320---mM.jpg
http://www.karldeutsch.de/IMAGES/LEPTOSKOP/2042/Sonden/Mikro-NFe-45%C2%B0---2442.330---mM.jpg
http://www.karldeutsch.de/IMAGES/LEPTOSKOP/2042/Sonden/Mikro-Fe-90%C2%B0---2442.340---mM.jpg
http://www.karldeutsch.de/IMAGES/LEPTOSKOP/2042/Sonden/Mikro-NFe-90%C2%B0---2442.350---mM.jpg

