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 Přesný ultrazvukový tloušťkoměr CL5 
 

Přesný ultrazvukový tloušťkoměr GE Krautkrämer CL 5 je určen pro přesné měření 
tloušťky. Typickou aplikací je měření tloušťky tenkých plechů, plechových výlisků, 
trubek, skla, atd. Vzhledem k tomu, že se zpravidla jedná o malé tloušťky a o velkou 
přesnost je třeba zvolit vhodnou sestavu přístroj - sonda. Přesnost těchto přístrojů je 
cca 0,01 mm, resp. 0,001 mm a pracují se sondami s jedním měničem. 
Základní varianta přístroje je bez vnitřní paměti pro ukládání naměřených hodnot. Toto 
provedení je možné doplnit o datové úložiště (DataLogger), který ukládá data do vnitřní 
paměti přístroje nebo na SD kartu. Data je možno později přenést do počítače a dále 
zpracovat. Přístroj je také možno přímo připojit na sériovou tiskárnu. 
Přístroj je možné doplnit o tzv. A-zobrazení, tedy o zobrazení průběhu ultrazvukového 
signálu. Toho se využívá např. při přesném měření zakřivených ploch (i o velmi malém 
poloměru). Při použití přístroje bez zobrazení průběhu signálu bývá často měření 
nestabilní z důvodu špatného přiložení sondy. A-zobrazení právě výškou amplitudy 
signálu dává informaci o spolehlivosti měření. Přístroj je určen pro měření takřka 
jakéhokoli materiálu. Při použití vhodné sondy můžete měřit tloušťky standardních dílů, 
nebo tenkých dílů (při použití sondy CLF 4 tloušťku již od 0.20 mm, při použití sondy 
ALPHA DFR-P pro plasty již od 0,125 mm). Pro měření silnějších materiálů je určena 
např. sonda CA 211. 
K přístroji lze rovněž připojit elektronické posuvné měřítko s datovým výstupem a 
přístroj CL5 používat k měření rychlosti šíření ultrazvuku v měřeném kusu. Této funkce 
lze dobře využít například při třídění kusů z tvárné a šedé litiny. 
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Technická data: 
•LCD display s nastavitelným kontrastem 
•Měřící rozsah: 0,13 - 500 mm (dle sondy a materiálu) 
•Rozlišení 0,001mm, 0,01mm, 0,1mm 
•Rozsah nastavení rychlosti 1.000 - 19,999 m/s 
•Opakovací frekvence 4-32 Hz 
•Napájení 3 x AA baterie nebo aku blok 
•rozměry 180x94x46mm, hmotnost 0,42 kg (včetně baterií)  
•rozhraní RS 232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučené sondy: 
CLF 5 sonda, 10 MHz, 2 - ca. 250 mm v oceli 
CA 211 A sonda,5 MHz, 2 - 380 mm v oceli 
Doporučené sondy s předsádkou: 
CLF 4 sonda, 15 MHz, 0,25 - 25 mm v oceli 
ALPHA-2A sonda, 20 MHz, 0,25 - 5,0 mm v oceli 
Mini DFR ALPHA DFR-P sonda pro plasty, 22 MHz, od 0,125 mm 


