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Miernik grubości ProGage

 Grubościomierz ProGage wykorzystuje 
najnowsze osiągnięcia techniczne do szybkiego i 
bardzo dokładnego pomiaru grubości takich 
materiałów jak papier, folie, tkaniny czy 
włókniny. W mierniku zastosowano zmienną 
szybkość opuszczania stopki pomiarowej, co 
pozwala na wykonanie do 20 cykli pomiarowych 
na minutę przy zachowaniu wysokiej 
dokładności.
Nowa konstrukcja kowadełka pozwala na 
uzyskanie wyjątkowej równoległości, stabilności 
zerowania i kalibracji. Szeroki wybór prędkości 
opuszczania stopki, wymiarów stopek oraz 
obciążenia sprawia, że miernik można łatwo 
konfigurować do wielu specyficznych 
zastosowań.

Miernik ProGage z podajnikiem (opcja 

wyposażenia) umozliwia wielokrotny 

automatyczny pomiar

Właściwości
• Zmienna szybkość opuszczania stopki skracająca czas pomiaru,
• Zdalne sterowanie z komputera,
• Stabilne zerowanie oraz kalibracja,
• Doskonała równoległość,
• Szybka zmiana jednostek pomiarowych (milimetry, mikrometry, mils, itd.),
• Cyfrowy odczyt, uruchamianie pomiaru jednym przyciskiem,
• Możliwość pomiaru z automatycznym podajnikiem dla próbek w formie taśmy,
• Port szeregowy RS-232,
•  Spełnia wymagania norm: ISO 534, ISO 3034, DIN 53105, DIN 53353, TAPPI T411, ASTM D374, 

D1777, CPPA D.4 BS 3983, BS 4817, SCAN P7, SCAN P31,

V.2.0

System akwizycji danych. Opcjonalne oprogramowanie DAS (Data Acquisition Software) 
daje możliwość przesyłania wyników pomiarów do komputera PC w celu ich dalszej analizy i 
archiwizacji. Przy automatycznym pomiarze z podajnikiem możliwe jest uzyskiwanie np. 
profilu grubości na większym fragmencie materiału. Raporty z pomiaroów i same wyniki 
przesyłać do innych aplikacji np. arkuszy kalkulacyjnych i dalszej obróbki.

Miernik może wykonywać pojedyncze lub seryjne pomiary z automatycznie generowanymi 

statystykami. Wartości średnie, odchylenie standardowe, wartości minimalne i maksymalne 

wyświetlane są bezpośrednio na wyświetlaczu lub mogą zostać wydrukowane na drukarce. 

Miernik ProGage może także współpracować z innymi miernikami będąc zdalnie sterowany.
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V.2.0

Podstawowe dane techniczne

Wymiary (G x Sz x W) 
[mm]

304,8 x 254 x 317,5

Waga [kg] 23,6

Zakres pomiarowy [mm] 1 2,54 5 12,7

Wysokość stopki [mm] 2,0 ± 0,375 5,0 ± 0,375 5,5 ± 0,375 13,0 ± 0,375

Czas docisku [s] 2 2 2 2

Dokładność * [mm] ± 0,001 ±0,0012 ±0,0064 ± 0,013

Równoległość * [mm] ± 0,001 ± 0,0012 ± 0,064 ± 0,013

Rozdzielczość odczytu 
[mm]
[μm]

0,001
0,1

0,001
0,1

0,005
0,5

0,01
1

* Mogą ulec zmianie w zależności od średnicy stopki pomiarowej i nacisku

Odległość z szybkością 
pomiarową [mm]

  Zakres od 0,012  do 12,7 

Czas docisku  [s] 0,0 - 9,9

Prędkość ruchu przy 
docisku stopki
 [mm / sek]

 15 wartości do wyboru z zakresu od 0,660 mm / s do 10,566 mm / s,

Wymiary stopek od 4,83 mm do 56 mm (inne wymiary na życzenie),

Pobór mocy Pomiar 18 W, stan spoczynku 12 W,

Zasilanie elektryczne 230 V VAC, 50 Hz,

Opcje wyposażenia

• Podajnik próbek w formie taśmy: do automatycznego pomiaru w kolejnych miejscach na taśmie - 
przesuw od 2,5 mm do 505 mm,

• Drukarka (szeregowa): do automatycznego wydruku raportów z pomiaru, analiz statystycznych i 
profilu (dla serii pomiarów),

• Włącznik do uruchamiania pomiaru bez użycia rąk - ułatwia wymianę próbek i przyśpiesza 
pomiary.


