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Miernik grubości powłok 

Pocket-LEPTOSKOP 

Z modułem Statystyka i pamięć 
dostępnym natychmiast lub po aktualizacji  

 

     

   Nowa definicja pomiaru grubości powłok 
     

 
Pomiar miernikiem  z odwróconym 
wyświetlaczem 

 W nowym Pocket-LEPTOSKOP firma  
KARL DEUTSCH akcentuje szczególnie: 

   
Wielkie cyfry dla lepszego wyświetlania 

      wartości pomiarowej 
Za pomocą jednego przycisku można 

      odwrócić wyświetlacz, dzięki czemu łatwiej 
      odczytywać wynik podczas pomiaru 
      odwróconym urządzeniem. 

Dokładny pomiar na powierzchniach trudno 
      dostępnych. 

Wybór języka menu: Deutsch, Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, 
Schwedisch, Polski, Portugiesisch, 
Tschechisch, Rumänisch,. 
inne języki na zapytanie. 
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Wielkie cyfry 
Prosta obsługa menu 
   

Do prowadzenia pomiarów za pomocą Pocket-
LEPTOSKOP nie są konieczne szczególne 
umiejętności. Operator jest w prosty sposób 
prowadzony przez menu urządzenia . 
  

Prawdopodobnie najmniejszy elektroniczny  
miernik grubości powłok na świecie  
z dużym podświetlanym wyświetlaczem.  
Jasne, zrozumiałe wskazówki obsługi  
na wyświetlaczu jak w komórce  
Prosta obsługa menu za pomocą 4 
przycisków (klawiatura foliowa)  
Zasilanie jedną baterią typu AAA.  

 
Przykład zastosowania: 
pomiar powłoki aluminiowej felgi 

Włączenie i pomiary 
  

Obsługa za pomocą jednej ręki 
Zintegrowana sonda mierzy powłoki  
np. farby, lakieru, tworzywa sztucznego,  
gumy, chromu, miedzi, cynku itp. na 
metalach, 
Zawieszona na sprężynie sonda 

 zapewnia stały docisk 
Wygodnie i szybko. Dostępna kalibracja 

 fabryczna.  
Kalibracja zerowa lub na folii również 
z uśrednianiem wyniku 
Wynik krócej niż po sekundzie 
Bardzo lekki, tylko 70 g 
100 godzin pracy 
4 - poziomowy wskaźnik zużycia baterii 
Pomiary w mm lub calach 
Wymiary: 46 mm x 95 mm x 16 mm  
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   Nowość: Moduł Statystyka i pamięć 

Pocket-LEPTOSKOP można w każdej chwili rozbudować o moduł „Statystyka i Pamięć“ 
   

 

Wartości graniczne (Limit) i Offset 
  

Możliwość ustawienia minimum i maximum  
Możliwość ustawienia Offset 
Łatwe wprowadzanie wartości 
Blokada klawiatury zabezpiecza przed 

 przypadkową zmianą nastaw.  

 

Funkcje statystyczne 
  

Minimum, Maximum, ilość pomiarów. 
 Wartości pomiarowe i średnia wyświetlana   
bezpośrednio 

Pamięć do 800 wartości pomiarowych 
Zobrazowanie graficzne wartości. 

 

Zobrazowanie rozszerzone 
  

Dla szybkiego, wzrokowego odczytu 
 wartości pomiarowych jak na mierniku 
wskazówkowym 

Możliwość wyboru wyświetlanego zakresu: 
 automatyczny, zgodny z limitem, ustawiony 

Możliwość odwrócenia wyświetlacza: 
      "Do góry nogami"  

 
iCom na monitorze PC 

Transfer wyników 
  
 Odczyt wartości pomiarowych na PC  
     za pomocą programu „iCom“  

 

http://www.karldeutsch.de/fm_lepto_statwin_2002_dt.htm
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   Dostępny w 3 wersjach 

• Pocket-LEPTOSKOP  2018 – do pomiarów grubości powłok nieprzewodzących na podłożach z 
przewodnika elektrycznego, niemagnetycznych (NFe, np. Aluminium, miedź, mosiądz, brąz, 
austenit itd.) metodą prądów wirowych (DIN EN ISO 2360). 

 

• Pocket-LEPTOSKOP  2021 - do pomiarów grubości powłok niemagnetycznych na magnetycznym 
materiale podłoża (Fe, np. żelazo, żeliwo, stal, nikiel, kobalt itp.) metodą indukcji magnetycznej 
(DIN EN ISO 2178). 

 

• Pocket-LEPTOSKOP  2026 - Kombisonda do pomiarów grubości powłok NFe i Fe. 
Rodzaj materiału podłoża zostanie rozpoznany automatycznie. 

 
 

 


