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PROFOMETER 
PM-600 / PM-630 AI / PM-650 A

Normy:

BS 1881 Part 204 

DIN 1045 

SN 505 262

Zaawansowany detektor zbrojenia nowej generacji

Zalety:

• Zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach

• Możliwość jednostronnego pomiaru grubości otuliny, detekcji i szacowania średnicy pręta

• 7” kolorowy, dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości, pozwalający na dokładną analizę danych 

  pomiarowych

• Wytrzymała bateria zapewniająca 8 h pracy urządzenia

• Podgląd parametrów pomiaru w czasie rzeczywistym i transmisja danych do komputera PC

• Obróbka danych przy pomocy dedykowanego oprogramowania Profometer Link

• Możliwość upgrade’u każdego urządzenia oraz kompatybilność z akcesoriami do badania korozji

PM-600

• Precyzyjny miernik przemieszczenia sondy

• Automatyczna detekcja prętów ukośnych

• Graficzne przedstawienie wyniku pomiarów

PM-630 AI funkcjonalność rozszerzona o:

• Możliwość wykonywania pomiarów w trybie Single i Multiline
• Możliwość tworzenia mapy grubości otuliny
• Zwiększona dokładność pomiarów dzięki zastosowaniu algorytmów AI

PM-650 AI funkcjonalność rozszerzona o:

• Możliwość wykonywania pomiarów Cross-Line (łączenie pomiarów w osi pionowej i poziomej)
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Funkcje dostępne dla wszystkich modeli

Wizualny asystent prędkości przemieszczania
i siły sygnału z lokalizowanego pręta

Graficzne przedstawienie statystyki pomiarów
oraz przegląd poszczególnych wyników

Podgląd migawkowy - prezentacja graficzna
grubości otuliny z wyświetleniem średnicy  

Funkcje dostępne w modelu PM-630 AI i PM-650 AI

Tryb Single-Line - detekcja zbrojenia w linii na
dużym dystansie

Tryb Multi-Line - scalanie skanów liniowych 
z wizualizacją różnic w grubości otuliny

Tworzenie mapy otuliny z wyznaczaniem 
wymiarów siatki

Funkcje dostępne tylko w modelu PM-650 AI

Tryb Cross-Line umożliwiający łączenie pomiaru
w osi pionowej i poziomej

Przełączanie podglądu danych: grubość otuliny,
średnica prętów, siła sygnału

Dane technicze:

Zakres pomiaru otuliny

Zasilanie

Czas pracy

Waga

0˚C - 30˚C; < 95% RH
(bez kondensacji)

1525 g (z akumulatorem)

> 8 h
(w standardowym trybie pracy)

Akumulator litowo-polimerowy
3.6 V, 14.0 Ah

Do 40 mm, otulina do 63 mm

7’’ kolorowy ekran dotykowy
800 x 480 pixeli

± 1 mm (± #1)

± 3 mm + 0,5% do 1%
przebytej drogi

± 1 mm do ± 4 mm

Do 185 mm

W zestawie: 
Rejestrator z kolorowym ekranem dotykowym, sonda uniwersalna z wózkiem, kabel 1,5 m do podłączenia sondy do 
rejestratora, ładowarka, kabel USB, kreda, płyta DVD z oprogramowaniem i dokumentacją, szelki oraz walizka transportowa. 


