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PCE‐CT 80 
Pinnoitteenpaksuusmittari 
 
Maalikerroksen paksuusmittari PCE-CT 80 on mittauslaite teräs / raudan ja ei-
rautametallien pinnoitteiden (maalit, lakat, muovit, jne.) rikkomattomaan 
mittaukseen.  
PCE-CT 80 paksuusmittariin ulkoisesti kytketyn anturin ansiosta jopa 
vaikeasti tavoitettavat mittauspisteet voidaan saavuttaa helposti. Maalin 
paksuusmittarin valikossa tapahtuva navigointi mahdollistaa helpon 
säätämisen ja asettamisen uusille parametreille ja tekee tästä kätevästä 
maalipinnoitteen paksuusmittarista välttämättömän työkalun tuotannon, 
työpajan ja laadun-varmistuksen tarkistusmittauksiin. 
 
PCE-CT 80 sopii myös ihanteellisesti esimerkiksi moottoriajoneuvojen 
onnettomuuksien vaurioiden havaitsemiseen ja arviointiin, mutta myös 
teollisuudessa mittaria voidaan käyttää parhaiten tulevissa ja lähtevissä 
tarkastuksissa sekä tuotannon materiaalitestissä. 
 
Ergonomisesti muotoillun PCE-CT 80 paksuusmittari ulkoisella anturilla antaa sinun määrittää 
mittaustulokset nopeasti ja erittäin tarkasti. Paksuusmittari mittaa ei-magneettikerroksia, kuten 
maali, muovi, kromi, kupari, sinkki, emali jne. teräksellä / raudalla, ja ei-sähköä johtavia kerroksia, 
kuten maali, muovi, emali, paperi, lasi, kumi, jne. kuparista, alumiinista, messingistä ja 
ruostumattomasta teräksestä sekä anodisoidusta alumiinista. 
 

» Monille materiaaleille, kuten rauta, teräs, alumiini, kupari, messinki ja ruostumaton teräs 
» Värähtely ei voi vaikuttaa mittauksiin 
» Mittapäässä käytännöllinen V-ura 
» Ergonominen muotoilu 
» Varoitus ylärajan mittausalueen ulkopuolella tapahtuvista mittauksista 
» Jousitettu ja kulutusta kestävä mittauspää, tarkkojen mittaustulosten saavuttamiseksi 
» Toimitus sisältää ISO-laboratoriokalibrointi sertifikaatilla 
» Saatavana on useita valinnaisia antureita 

 
Tekniset	tiedot	
Mittausalue  Fe: 0 - 5000 μm / 0 ... 196,9 mil 
 NFe: 0 - 3000 μm / 0 ... 118,1 mil 
Tarkkuus  ± (2% lukemasta + 1 μm / 0,039 mil) 
Erottelukyky  0,1 μm (0,0039 mil) (<100 μm / 3,94 mil) 
 1 μm / 0,039 mil (> 100 μm / 3,94 mil) 
Mitattavat materiaalit  Ei-magneettiset kerrokset teräksessä, rautassa, ... 
 Ei-sähköä johtavat kerrokset alumiinille, kuparille, ... 
Min. Kaarevuussäde  Kupera 5 mm / 0,2 tuumaa 
Min. Kaarevuussäde  Kovera 25 mm / 1 tuumaa 
Min. Mittapinta  Ø17 mm 
Min. Kerroksen paksuus  0,2 mm / 0,08 tuumaa (magneettisilla materiaaleilla) 
 0,05 mm / 0,002 tuumaa (ei-magneettisille materiaaleille) 
Anturitila  Autom. tila materiaalintunnistuksella (Fe + NFe) 
 Magneettinen tila (Fe) 
 Pyörrevirtatila (NFe) 
Mittaustila  Yksittäinen mittaus 
 Jatkuva mittaus 
Kalibrointi  Monipistekalibrointi (1... 4 pistettä kullekin ryhmälle) 
 Nollausta       Jatkuu….  
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Yksiköt  μm, mm, mils 
Tiedonsiirto  USB 2.0 
Tallennus  Haihtuva mittausryhmä (DIR-tila) 
 Neljä mittausryhmää automaattisella tallennuksella ja  
 maksimissaan 2000 lukemaa (GEN-tila) 
Tilastolliset toiminnot Mitattujen arvojen lukumäärä, keskiarvo, minimi,  
 maksimiarvo, keskihajonta 
Hälytys Näyttää, kun asetettu ylä- ja alaraja ylitetään 
Käyttöaika Automaattinen sammutustila (3 min) 
Virtalähde  3 x 1,5 V AAA-paristoa 
Näyttö LCD 128 x 128 pikseliä 
Merkkivalot  Pariston tila 
 Vikojen havaitseminen 
Käyttöolosuhteet  0... 50 °C / 20... 90% RH 
Varastointiolosuhteet  -10... 60 °C / 20... 90% RH 
Mitat 143 x 71 x 37 mm  
Paino Anturilla ja paristoilla n. 271 g 
 
Toimitukseen	sisältyy	
	
1 x PCE-CT 80 -pinnoitteenpaksuusmittari 
1 x PCE-CT 80-FN1.5 -anturi 

 Mittausalue: Fe: 0... 1500 
 Mittausalue: NFe: 0... 1500 

3 x AAA-paristoa 
1 x Suomenkielinen käyttöohje 
1 x Kuljetuslaukku 
1 x Kalibrointikalvosarja  
1 x Kalibrointilevyt (Fe ja NFe) 
1 x ISO-kalibrointisertifikaatti 
 
Lisätarvikkeet	
 
Tilausnumero: PCE-CT 80-FN3 

 FN3-anturi raudan / teräksen ja ei-rautametallien mittauksiin  
 Mittausalue: Fe: 0... 3000 
 Mittausalue: NFe: 0... 3000 
 Tarkkuus: ± (2% lukemasta + 1 μm) 
 Halkaisija: 17 mm 
 Kalibrointikalvot: 50 μm, 100 μm, 250 μm, 500 μm, 1000 μm 
 FE ja N materiaalilevyt 

 
Tilausnumero: PCE-CT 80-FN2.5 

 FN2.5-anturi rauta- / teräs- ja ei-rautametallien mittauksiin 
 Mittausalue: Fe: 0... 2500 
 Mittausalue: NFe: 0... 2500 
 Tarkkuus: ± (2% lukemasta + 1 μm) 
 Halkaisija: 17 mm  
 Kalibrointikalvot: 50 μm, 100 μm, 250 μm, 500 μm, 1000 μm 
 FE ja N materiaalilevyt 

 
 

Jatkuu….  
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Tilausnumero: PCE-CT 80-FN2 
 FN2-anturi raudan / teräksen ja ei-rautametallien mittauksiin  
 Mittausalue: Fe: 0... 2000 
 Mittausalue: NFe: 0... 2000 
 Tarkkuus: ± (2% lukemasta + 1 μm) 
 Halkaisija: 17 mm 
 Kalibrointikalvot: 50 μm, 100 μm, 250 μm, 500 μm, 1000 μm 
 FE ja N materiaalilevyt 

 
Tilausnumero: PCE-CT 80-FN1.5 

 FN1.5 Vakioanturi rauta / teräksen ja ei-rautametallien mittauksiin  
 Mittausalue: Fe: 0... 1500 
 Mittausalue: NFe: 0... 1500 
 Tarkkuus: ± (2% lukemasta + 1 μm)  
 Halkaisija: 17 mm 
 Kalibrointikalvot: 50 μm, 100 μm, 250 μm, 500 μm, 1000 μm 
 FE ja N materiaalilevyt 

 
Tilausnumero: PCE-CT 80-FN0.5 

 FN0.5-anturi rauta- / teräs- ja ei-rautametallien mittauksiin  
 Mittausalue: Fe: 0... 500 
 Mittausalue: NFe: 0... 500 
 Tarkkuus: ± (1% lukemasta + 1 μm) 
 Halkaisija: 17 mm 
 Kalibrointikalvot: 50 μm, 100 μm, 250 μm, 500 μm, 1000 μm 
 FE ja N materiaalilevyt 

 
Tilausnumero: PCE-CT 80-F5N3 

 FN3-anturi raudan / teräksen ja ei-rautametallien mittauksiin 
 Mittausalue: Fe: 0... 5000 
 Mittausalue: NFe: 0... 3000 
 Tarkkuus: ± (2% lukemasta + 1 μm)  
 Halkaisija: 17 mm 
 Kalibrointikalvot: 100 μm, 500 μm, 1000 μm, 2000 μm, 4000 μm 
 FE ja N materiaalilevyt 

 
Tilausnumero: PCE-CT 80 SW 

 Ohjelmisto PCE-CT 80: lle,  joka sisältää Micro-USB-datakaapelin ja USB-
tikun 

 Lisäksi mitattu data voidaan näyttää graafisesti ja numeerisesti. 
 Mitattujen tietojen tuonti mittauslaitteesta 
 Mittausten vienti Exceliin  
 Mitattujen arvojen tilastollinen arviointi 
 Ohjelmisto USB-tikulla 


