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byko-test LITE 
Pomiar grubości warstwy suchej 

Byko-test lite to miernik grubości powłok na podłożach 

ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych o 

kompaktowej budowie zapewniającej łatwą obsługę. 

Obudowa miernika wykonana jest z odpornego na 

uderzenia materiału. 

Byko-test lite jest łatwy w użyciu. Duże przyciski zostały 

stworzone z myślą o  użytkownikach noszących rękawice. 

Miernik automatycznie rozpoznaje podłoże i przełącza się 

na prawidłowe ustawienie. Automatyczne wyłączenie 

zapewnia długi czas pracy baterii. 

Duży, kolorowy, podświetlany ekran jest czytelny w 

każdych warunkach oświetlenia. Wyświetlacz 

automatycznie obróci się do właściwej pozycji oglądania. 

W trybie statystycznym wyświetlane są wartości średnie, 

minimalne, maksymalne oraz odchylenie standardowe. 

Pomiary są automatycznie zapisywane i mogą zostać 

przesłane na komputer PC za pomocą kabla USB oraz 

oprogramowania (opcjonalnie).  

■ Kompaktowa konstrukcja do obsługi jedną ręką 

■ Kolorowy wyświetlacz z auto obracanym ekranem  

■ Automatyczne rozpoznawanie podłoża 

■ Mocna, odporna na zużycie rubinowa końcówka sondy  

■ Automatyczne zerowanie 

■ Blokada klawiszy  „tylko do odczytu” 

■ Ustawienia tolerancji High / Low dla ostrzeżenia pass/fail 

■ Tryb statystyczny z pamięcią 1000 pomiarów 

■ Tryb pomiaru ciągłego 

■ Tryb stabilności ostrzegający użytkownika,  

gdy miernik jest przechylony, zapobiegając błędnym odczytom 

 

Informacja handlowa Specyfikacja techniczna  

Nr. kat. Nazwa Podłoże Fe Żelazo lub stal nierdzewna 

3791 Byko-test Lite Podłoże NFe Metale nie magnetyczne: 
aluminium, miedź, mosiądz, cynk 

3798 Byko-test Software Zakres pomiarowy 0 - 2000 mikronów;  0 - 79 
milsów 

3799 Kabel USB  Minimalna grubość podłoża Fe: 0.2 mm (0.008 in); NFe: 0.05 
mm (0.002 in) 

 Certyfikat do byko-test Lite Pamięć 1000 pomiarów 

 
 
Zakres dostawy: 
3791 – byko test Lite: 
płytki zerujące (Fe i NFe),  folia kalibracyjna (1) 
2 baterie AA, instrukcja, walizka 
 
Opcjonalnie: 
Certyfikat do byko-test Lite, 
Kabel USB nr kat. 3799, 
Oprogramowanie Byko-test Software nr kat. 3798. 

Wymiary 115 x 67 x 44 mm (4.53 x 2.65 x 
1.75 in) 

Waga 160g (5.6 oz) 

Dokładność ± 2 mikrony + 3% wartości 
mierzonej 
±0.78 milsy + 3% wartości 
mierzonej 

  
  

  

 

Normy 

ASTM  B 499, D 1186, D 1400, D 7091 

BS  3900 Part C5, 5411 (3,11) 

DIN  50981, 50984 

DIN EN ISO  2360, 2808 

EN ISO  2178 
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