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MEDIDOR DE ESPESSURA ULTRASSÔNICO GM-100 
 

Medidor de espessura ultrassônico inteligente é um produto pega, que adota ultrassônica 
princípio de medição, e é controlado por micro processador, fornece rápido e preciso de 
medição de espessura para a maioria dos material industrial. 
a ferramenta tem Ampla faixa de medição de 1.20 ~ 225.00 mm( 0.047 ~ 8.86 
polegadas)Com medições precisas. Além disso, o medidor tem Onda ultrassônica de 
medição de velocidade função de 1000 m/s a m 9999/s. 
Esta unidade é amplamente utilizado em várias medidas precisas para diferentes 
hardware/peças industrial no reino. Uma de suas aplicações importantes são para monitorar 
o nível de redução de espessura durante a operação de vários e recipiente de pressão. 
for difusamente aplicado em Fabricação de campos, processamento de metais e de 
inspeção comercial. este produto pode ser aplicado para o material que realizamos e refletir 
constante velocidade sônica. 
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Características 
 

calibração automática para garantir a precisão 
Auto compensação linear: este software avançado programa aumenta a precisão corrigindo 
o não- linear de precisão transdutor 
Use" para cima" e" para baixo" chaves para fazer um ajuste rápido para a velocidade do 
som/espessura e uma recuperação rápida para os dados armazenados 
Acoplamento de indicação de estado: observando o acoplamento de ícones para saber se o 
acoplamento foi realizada ou não 
10 espessura de medição de armazenamento e recuperação de função disponíveis, o que 
facilitou a altura de trabalho de trabalho ou na região selvagem 
A velocidade do som de medição: com uma espessura determinada por uma amostra de 
hardware para medir a velocidade do som, o que evitar ainda mais a conversão ou consultar 
a tabela 
12 velocidade do som para o material diferente que também ajustável 
baixa indicação da bateria 
auto modo desligado projetado para economizar a bateria 
Mais de 10.000 vezes ao longo da vida de chaves 
A unidade dispõe de uma memória especial que mantém toda a sua configuração, mesmo 
quando a energia é desligada 
 

Especificação 
 
Display lcd digital: 4 dígitos 
Mínimo de unidade de exibição: 0.1 mm 
Frequência de trabalho:5 mhz 
Faixa de medição:~ 1.2 225.0 mm( de aço) 
Limite mínimo para os tubos de medição:& phi; 20mm x 3mm( de aço) 
Precisão:& plusmn;(1% h + 0.1 mm)( h denota a medida de espessura) 
A velocidade do som gama:~ 1000 9999 m/s 
medir a velocidade do som com uma determinada espessura 
Faixa de medição:~ 1000 9999 m/s 
Quando a espessura determinada sobre 20mm, a precisão é de& plusmn; 1%; quando uma 
determinada espessura de menos de 20mm, a precisão é de& plusmn; 5% 
Temperatura de operação: ~ 0 40& deg; c( 32 ~ 104& deg; f) 
Fonte de alimentação: 3 1.5 x pilhas alcalinas aaa(não incluído) 
Operação atual: 
Normal funcionamento actual& le; 50 ma 
Com luz de fundo liga corrente& le; 120 ma 
Stand- pela corrente:& le; 20& mu; um 
Dimensões do item: aprox. 72( l) x 146( w) x 29( h) mm( 2.83 x 5.75 x 1.14 polegadas) 
Item de peso: aprox. 202 g( 7.12 oz)( baterias e sonda incluído) 

 


