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micro-wave-scan  

  

  

Pomiar „skórki pomarańczowej” i DOI…  
  

Pomiar może odbywać się teraz również na małych detalach i 
powierzchniach zakrzywionych, takich jak: dodane elementy 
karoserii samochodowych, zderzaki, pokrywy wlewów paliwa, 
lusterka wsteczne, klamki, listwy i elementy ozdobne w kolorze 
nadwozia czy części motocyklowe.  
  

   

… dla małych i zakrzywionych elementów  
• krzywizna > 300 mm    

• minimalne pole próbki: 25 x 40 mm    

• wybór długości skanów: 20, 10 a nawet 5 cm 

• pole pomiaru: 4 mm x długość skanu 

• punktowy pomiar DOI (bez skanowania)    

• dobra korelacja wyników w odniesieniu do wave-scan DOI – 

przyrządu referencyjnego w branży motoryzacyjnej.  

  

   

Miniaturowa konstrukcja - przyrząd wielkości 

dłoni  
• łatwa obsługa jedną ręką    

• pokrętło z wyłącznikiem do szybkiego wyboru funkcji i 

pomiaru 

• duży wyświetlacz: kompletna statystyka oraz łatwy opis 

miejsc pomiarowych 

• pamięć 2000 odczytów w blokach 

• stacja dokująca do ładowania akumulatorków oraz transferu 

danych do PC 

• zestawy akumulatorków zasilających lub baterii 

paluszkowych  

• oprogramowanie smart-chart do profesjonalnej  analizy,  

dokumentacji i archiwizacji pomiarów.  

  

 Obiektywna i rzetelna ocena wyglądu  

  

• spektrum strukturalne do oceny różnych wielkości struktur  

• wysoka korelacja w stosunku do oceny wizualnej 

• umożliwia analizę przyczyn zmian własności wizualnych 

• DOI – Distinctness of Image: obiektywny pomiar, niezależny 

od systemu lakierowego i zakrzywienia płaszczyzny.  

  

Wybierz tryb…   

… i mierz  
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Zawsze gotowy  
  
Dzięki dwóm wymiennym zestawom akumulatorów ładowanych w 
stacji dokującej, służącej również do  komunikacji z komputerem. 
Przyrząd może być zasilany również z 2 baterii alkalicznych (typu 
paluszek), wystarczających na około 1000 odczytów.  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

Informacja handlowa        Specyfikacje Techniczne  

Nr kat.  Opis  Zastosowanie    

4824  micro-wave-scan  Wysoki połysk  du <40, zakres liniowy  
             Spektrum struktury  

 
Minimum hardwarowe:  
System operacyjny Windows 7 SP1 lub 8.1 NET Framework 4, 
Procesor zalecany Core 2 Duo, 2.2 GHz;i7, 2.5 GHz. Pamięć: 
4GB RAM, 8GB – zalecane, min. 300 MB wolnego miejsca na 
dysku twardym. Rozdzielczość monitora 1280x1024 pikseli lub 
wyższa, napęd CD-ROM, dostępne porty szeregowe i 
równoległe.  

 

  

  

  

  

Zakres dostawy:  
przyrząd micro-wave-scan, osłona ochronna, standard 

referencyjny z certyfikatem, oprogramowanie smart-chart, 

stacja dokująca i kabel interfejsu, 2 zestawy akumulatorów Li-

Ion, pojemnik baterii, 2 baterie alkaliczne, instrukcja obsługi, 

walizeczka.  

du  
Wa  
Wb  
Wc  
Wd  
We  

<0.1 mm  
0.1 – 0.3 mm  
0.3  – 1 mm  
1 – 3 mm  
3 – 10 mm  
10 – 30 mm  

Długość skanu /   20 cm: du, Wa…Wd, L, S, DOI   

Skale pomiarowe  

  

  

10 cm: du, Wa…Wd, L, S, DOI  
5 cm: du, Wa…Wd, L, S, DOI  
0 cm: du, Wa, Wb, DOI  

Powtarzalność1  8% lub > 0.8  

Odtwarzalność1  12% lub > 1.2  

Krzywizna obiektu  średnica >300 mm  

Min. wielkość próbki  25 mm x 40 mm  

Pole pomiarowe 4 mm x długość skanu 

Długość skanu  5 / 10 / 20 cm  

Rozdzielczość  375 pozycji/cm  

Pamięć  2000 odczytów  

Interfejs   Port USB  

Języki  

  

angielski, francuski, niemiecki, włoski,  

japoński, portugalski, hiszpański  

Źródło światła  dioda laserowa, LED  

Moc lasera   < 1 mW (laser klasy 2)  

Wymiary  70 x 120 x 40 mm  

Masa  250 g  

Zasilanie pakiet akumulatorów ładowalnych lub 

2 baterie alkaliczne AA, ok. 1000 

odczytów 

Zakres temperatury Użytkowanie:+10 – 40 °C  
Przechowywanie: 0 – 60 °C 

Wilgotność względna  Do 85% w 35°C 

Serwis recertyfikacyjny - Eurotom sp z o.o. 
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Szkolenie micro-wave-scan:  
Firma BYK-Gardner i jej polski partner – firma Eurotom Sp. 
z o.o. oferują Państwu więcej niż przyrząd pomiarowy. Przy 
instalacji micro-wave-scan proponujemy sesję 
szkoleniową, która ma dopomóc użytkownikowi w 
opanowaniu prawidłowej obsługi przyrządu oraz lepszemu 
zrozumieniu fizycznego znaczenia wartości 
odczytywanych.  
Jednodniowe szkolenie obejmuje:  

  

1. Teoria „skórki pomarańczowej” i DOI  

- ocena wizualna wobec obiektywnego pomiaru  

- interpretacja wartości pomiarowych; jak użyć  

spektrum struktury do optymalizacji procesu lakierowania i 

doboru materiałów.  

  

2. Szkolenie z obsługi przyrządu i posługiwania się 

oprogramowaniem  

- konstruowanie organizera do rutynowego pomiaru  

- programowanie przyrządu organizerem i pomiary 

- transfer do programu smart-chart i zapis w bazie danych      

do kontroli jakości  

- analiza danych w standardowym raporcie kontroli jakości 

(QC), np:  

a. porównywanie kolorów, by ocenić, jak różne lakiery 

zachowują się na różnych liniach lakierniczych  

b. karty trendu, by ocenić zachowanie określonych stref 

pomiarowych w czasie  

c. karty SPC kontroli codziennej procesu, karty xR  

d. profile stref - do rozwiązywania problemów za pomocą 

spektrum struktury  

e. własne raporty, zaprojektowane przez użytkownika.  

  
   

 

  

  

  

  

  

  

Informacja handlowa  Akcesoria  

Nr kat.  Opis    

4857  stacja dokująca  włącznie z kablem USB, ładowarka 100-240 V auto  

4829  płytka referencyjna  sprawdza wydajność strukturomierza, z certyfikatem  

4827  zestaw akumulatorów  Wymienne akumulatory lub automatyczne ładowanie w stacji  

4831  Oprogramowanie smart-chart  oprogramowanie do analizy i dokumentacji wyników.  

Serwis recertyfikacyjny - Eurotom sp z o.o. 


