
	  

ELEKTROSTATİK	  TOZ	  ve	  YAŞ	  BOYAMA	  TESİSLERİ,	  YARDIMCI	  EKİPMANLARI	  ve	  TÜKETİM	  
MALZEMELERİ	  

Tel	  :	  0.262.658	  14	  14	  (	  PBX	  )	  	  Faks	  :	  0.262.658	  14	  10	  	  E-‐mail	  :	  info@mepteknik.com	  	  /	  
www.mepteknik.com	  

	  

SALUTRON  D1  
BOYA ve KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI   

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 
	  

ÜRÜN   :  BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI 

MARKA :  SALUTRON 

MODEL  :  D 1 

	  

Firma  :  MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ.  
Adres  :  AKSE MAH. 552 SOK.  NO : 49  

41420 ÇAYIROVA / KOCAELİ 
Tel             :   +90 ( 262) 658 14 14 ( PBX ) 
Faks              :  +90 ( 262)  658 14 10  
E – Mail :   info@mepteknik.com , satis1@mepteknik.com 

	  

ÜRETİCİ FİRMA  

Ünvanı : SALUTRON Messtechnik Gmbh 

Adresi            : Max-Plank – Strasse 62   
  32107 Bad Salzuflen /  Almanya 

Telefon : +49 (0) 52 22 / 95 97 60 
Faks              : +49 (0) 52 22 / 504 99 
 

Servis Firma Ünvanı : 

	  

Firma  :  MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ.  
Adres  :  AKSE MAH. 552 SOK.  NO : 49  

41420 ÇAYIROVA / KOCAELİ 
Tel             :   +90 ( 262 ) 658 14 14 ( PBX ) 
Faks              :  +90 ( 262 ) 658 14 10  
E – Mail :   info@mepteknik.com , satis1@mepteknik.com 
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SALUTRON BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZİ 
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU (D 1) 

 
SALUTRON - D 1 ;  
Cihaz; Ölçüm Cihazı , Kablolu prob ,  Koruyucu kutu , pil ,   Fe ve Nfe   sıfırlama 
plakaları , kalibrasyon folyoları ve kullanma kılavuzundan set olarak oluşmaktadır , 
 
 ÖLÇÜM SİSTEMİN TANITIMI 
 
Kaplama Kalınlığı Ölçme Ayarları Özellikleri ve Önerileri; 
*  Küçük, pratik ve taşınması kolaydır. 
*  Bu cihaz multi-fonksiyonlu olarak hazırlanmış olup ,hem manyetik ( Fe ), 
     hem manyetik olmayan yüzeylerde  ( Nfe ) kablolu probu değiştirilerek  
            kullanılabilir. 
*  Fe probla manyetik malzemeler üzerindeki, 

Nfe  probla manyetik olmayan malzemeler üzerindeki boya ve  kaplama kalınlığı 
ölçülebilir . 

            ÖRNEK : Toz boya, Yaş boya, Galvaniz, Eloksal, Kaplama vb. 
* Doğru bir ölçüm için; cihaz kalibre edilmiş halde,  
            Ölçülecek yüzeyin temiz ve probun  yüzeye dik ölçümünün yapılması. 
* Darbe , toz , sıvı ve kimyasal maddelere karşı korunmalıdır .  
* Aşırı ısı değişiklikleri ( Direkt güneş ışığı vb. ) ölçüm sonucu etkileyebilir. 
* Nem ve rutubete dirençlidir, ( IP 65 ) 
* Daha uzun süreli kullanım için, cihazın kullanılmadığı durumlarda pillerin 

çıkarılması tavsiye edilir. 
*         Cihaz 3 dakika içinde kullanılmadığında otomatik olarak kapanır 
*          Çok güçlü manyetik alanda Fe ve Nfe ölçümleri etkileyebilir, o yüzden manyetik    
            alanda ölçüm yapılmamalı, 

Batarya ; Batarya zayıfladığı zaman ekranda ‘ BAT ’  yazısı görülür . 
   
CİHAZ KULLANIMI; 
 Basit noktadan başlayarak düz bir ölçüm yapılabilir, 
Cihaz  ; ‘ ON / OFF ’  tuşuyla açılıır, 
Ekran son ölçümü gördükten sonra, ‘ MENU ’  tuşuna basılarak aşağıdaki işlemler 
yapılabilir. 
  
 
CİHAZIN SIFIRLAMA DURUMU 
 

• Uzun süre cihaz kullanılmadıysa, 
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• Prob değişiminde , 
• Pil değiştirildiği zaman, 
• Sürekli kullanımlarda haftada 2 defa  
• Cihazın sıfırlanması tavsiye edilir.  
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SIFIRLAMA İŞLEMİ :  
‘ ON ’ tuşuna basılır , ekranda son ölçüm görüldükten sonra ZERO tuşuna basılır.  
Ekranda ZERO yazısı görünür. 
Put the probe on ( Probu aç).  
Prob sıfılama tabakasına  oturtulur  ve kaldır ekrana sonraki komuta geldiğinde 
sıfırlama tamamlanmış olur ve ayar yeni bir ölçüm yapılmak üzere direkt menüye 
döner.   
 
NOT :  
Bir fonksiyonun aktif duruma geçirilebilmesi için ,  
Ekranda  >  <  işaretleri kelimenin öncesi ve sonrasında ise o fonksiyon  aktif demektir. 
Cihazdaki ok işaretleri kullanılarak cihaz istenilen fonsiyon ENTER tuşuyla aktif 
duruma getirilir.  
 
 AVERAGE VALUE   
(Ölçümlerin ortalamasını alma )  
Sonra ‘ ENTER ’  basıldığında ekranda  ‘  
> On < Ekranda, ortalama değerleri ve ölçüm değerlerini belirler. 
> Off < Ekranda, ölçüm değerlerini belirler.  
NOT :  Ortalama alma özelliği sadece noktasal ölçümde yapılabilir . 
  Cont < off durumu yapılır.  
 
 RESET  
( Ortalama alma değerlerini sıfırlama  ) 
N   :  No 
Y  :   Yes 
 
BACKGROUND 
( Ekran ışığı )  
Light : On   ‘ENTER ‘ basılırsa Ekran ışığının açılmasını sağlar  
Light : Off  ‘ENTER ‘ basılırsa Ekran ışığının kapanmasını sağlar  
 
CONT  
(Seri ölçüm )  
 Off  Noktasal ölçüm yapmak için  
 On  Seri ölçüm yapmak için  
 
Seri ölçüm yapılmasını istiyorsanız ; 
( Yüzeye prob konduğunda yüzeyde kaydırılarak her noktadaki farklı kalınlıkları 
görmek için)  
ON   ekranda iken  ‘ ENTER ’ tuşuna basılır. 
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Standart ( Noktasal ) ölçüm yapılmasını istiyorsanız ; 
( Standart ölçümde , istenilen noktalarda  ölçüm yapmak için ) 
OFF   ekranda iken  ‘ ENTER ’ tuşuna basılır. 
 
UNIT   
( Ölçüm birimi )  
Ölçüm ünitesi µ m / mm’ dan µ mils’a çevrilmesi mümkündür . 
 
BUZZER  
( Sinyal sesinin açılıp kapanması sağlanır. )  
 On  Sinyal sesinin açık olması sağlar . 
 Off  Sinyal sesinin kapalı olması sağlar . 
 
LANGUAGE  
( Dil seçimi ) 
Cihazın programı, Almanca, İngilizce ve Polonca olarak kurulmuştur.   
 
CALIBRATION 
( Cihazı kalibre edilmesini sağlar. ) 
 Prob ve ölçü birbirine ayarlanmıştır ancak gerektiğinde yeni bir prob eklenebilir. 
ON / OFF tuşuna basılır sonra ekrana  
 Calibration   ve >< işaretler gelene kadar Ok tuşuna basılır sonra ENTER tuşuna basılır. 
           
 
ZERO             :           4 X  ( işlemi 4 kere tekrarla demek) 
                                   Put the probe on  ( Probu sıfırlama tabakasına yerleştir ) 
  
Ekrandaki tavsiyelere dikkat edin  :  
ZERO             :           4 X 
                                   Put the probe off                                    
                           
Kalınlığı ölçülmüş  bir kalibrasyon folyosu sıfırlama plakasına koyulur.  
Ekranda farklı bir ölçü gösterdiğinde menünün üzerindeki Enter tuşuna basıldıktan 
sonra değer değiştirilir. 
 Değer değiştirildikten sonra Enter tuşuna basılır. 
Prob 3 kere folyonun üzerine oturtulup kaldırılır.  
İşlem 3 defa tekrar edilir.  
Cihaz otomatik olarak ölçüm moduna geçer.  
 
Sonra ekranda bu yazı gelecek        :      

 Örneğin         : 
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Std                  : 25.4  µm  
( Değiştirilen  µm  değer )  

                                      Change ENTER  
Std   : 3 x  
Std   : 2 x  
Std   : 1 x  
Enter tuşuna basılır.  
Std   :  101 µm  
Change ENTER  

 
Not: Kalibrasyon yapılırken küçük değerden büyüğüne doğru yapılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVICE  
Cihazın modeli ve seri no :  
Ayar ve seri numaralar tüm detayları almak için MENU tuşuna basılır sonra ENTER 
tuşuna basılarak tüm 
Bilgiler elde edilir.  
Bu bilgiler ayar hakkında tüm soruları cevaplar.   
Tekrar menüye dönmek için MENÜ tuşuna basılır. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 
  
MANYETİK METALLER  (Fe-probe)     
Demir veya Çelik 
  
MANYETİK OLMAYAN  METALLER   (Nfe-probe)           
Alüminyum, Bakır, Çinko, Paslanmaz Çelik ve Pirinç. 
  
ÖLÇÜM ARALIĞI  
Manyetik metal için              Fe-probe        0 –2 mm     veya    0.00 – 80  mil 
                                                   
Manyetik olmayan için         Nfe-probe      0 –800 mikron  veya 0.00 – 32 mil                                
  
Ekrandaki ölçü miktarı        Fe:        0.0-999 mikron                       
                                                                       1.00-2.00 mm veya  
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                                                                       0.00-80 mil        
                                                                                
                                                NFe:      0.00- 800 mikron veya         
                                                                       0.0-32 mil 
  
Sonuçlar alanı                   Fe:       0.1 mikron 0.0 – 99.0 mikron arasında     
                    
        1    mikron   100-999 mikron arasında     
       0.01 mm  1.0-2.0 mm arasında     veya 
                                                  0.01 mil          0.00-9.99mil      
                                                                        0.1 mil                 10.0-80 mil 
                                                                                      
                                                NFe:      0.1 mikron    0.0-99.9 mikron               
        1 mikron     100-800 mikron      
                                                                              
 

	  

	  

	  

	  

	  

SALUTRON Gmbh TÜRKİYE MÜMESSİLİ                                          
 
Firma  :  MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ.  
Adres  :  AKSE MAH. 552 SOK.  NO : 49 

41420 ÇAYIROVA / KOCAELİ 
Tel             :   +90 ( 262 )  658 14 14 ( PBX ) 
Faks              :  +90 ( 262 )  658 14 10  
E – Mail :   info@mepteknik.com  / satis1@mepteknik.com 
 
 
 
	  

	  

 

                                                                                                                    


