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DM5E 

 
Nová řada ultrazvukových tloušťkoměrů přichází s novou filosofií technického 
řešení. Přístrojová řada Vám dává do rukou tři možná provedení přístroje, která 
však lze kdykoli na Vašem pracovišti doplnit o volitelné funkce. Současně 
s novou přístrojovou řadou přichází nová řada sond, díky kterým bude Vaše 
měření přesnější a Vaše hodnoty stabilnější.. Přístroje řady DM5E mají nový 
kontrastní displej s modrým podsvícením, který je dobře čitelný za všech 
světelných podmínek. Indikace vazby je provedena vybarvením číslic naměřené 
tloušťky, podobně jako u přístroje CL5 či DMS Go, a při stavu bez vazby jsou 
číslice obrysové. Rovněž přenos naměřených a uložených dat do pc je velice 
jednoduchý. Nepotřebujete žádný speciální sw, jen pc s ms excel, a spojení s pc 
je provedeno standardním mini USB kabelem. Ve verzi DM5E je dostupná 
užitečná funkce DualMulti, která umožňuje měřit skutečnou tloušťku základního 
materiálu přes vrstvu barvy. Zobrazení B-scan Vám pomůže udělat si představu 
o důlkové korozi. 
 
K disposici jsou následující měřící režimy: 
- normální měření tloušťky 
- min/max scan, podržení min/max hodnoty 
- diferenční měření 
- B-scsan 
 
Při použití datového úložiště jsou 
Naměřené hodnoty automaticky ukládány 
do uživatelsky definované tabulky. 
Pro export uložených hodnot stačí připojit 
přístroj k pc pomocí mini USB 
kabelu a nainstalovaného makra 
stáhnout tabulku přímo do ms excelu a 
je hotovo. 
 
Pro zapnutí režimu Dual-Multi je nutno použít sondu o min. frekvenci 5MHz 
(DA501, DA512..) 
Přístroje jsou dostupné v provedení: 
DM5E Basic 
DM5E (včetně režimu Dual-Multi) 
DM5E DL (včetně datového úložiště s kapacitou 50 000 hodnot).  


