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AutoSigma 3000  
 

Lehký a přitom robustní přístroj pro měření elektrické vodivosti barevných 

kovů za účelem jejich identifikace a třídění. 
 

 

Technická data:  

 

• Dvě pracovní frekvence: 

- 500 kHz 

pro tenké materiály 

- 60 kHz 

• ∅ sondy 12,5 a 8 mm 

• Kompenzace teploty 

• Měřící rozsah: 

- 0,45–64 MS/m 

- 0,8%-110% IACS 

• Napájení: 3x1,5V AA 

• Rozměry a hmotnost: 

165x76x41 mm, 0,4 kg 
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Měření elektrické vodivosti je rychlá, přesná a reprodukovatelná metoda pro kontrolu 

neferomagnetických kovů za účelem identifikace, třídění a určení materiálových vlastností. 

 

Přístroj AutoSigma 3000 byl vyvinut s ohledem na příjemnou obsluhu. Nízká hmotnost a 

bateriové napájení umožňují snadnou přenosnost a manipulaci během měření.  

 

Osvětlení displeje zajišťuje jeho snadnou čitelnost během horších světelných podmínek.  

Pro základní nastavení přístroje jsou k dispozici kalibrační destičky (referenční bloky). 
 

 

Výhody: 

 

- Jednoduchá obsluha, kompaktní přístroj + sonda 

 

 

Příklady použití: 

 

- Přesné třídění barevných kovů podle obsahu prvků (Cu, Al). 

- Identifikace a ověřování slitin. 

- Ověření tepelného zpracování ve výrobním procesu a zjištění případného poškození za 

provozu (např. u součástí v letadle). 

- Zjišťování záměn materiálu. 

- Určení hustoty součástí z práškového kovu. 

- Měření vodivosti materiálů (dráty, sběrnice a vodiče) během výrobního procesu a při 

provozních kontrolách. 
 

 

Datalogger: 

 

Přístroj AutoSigma 3000 má zabudovaný datalogger, což je zařízení, které umožňuje záznam 

až 500 měření. 

 

Jednotka může být také připojena k PC pro další generování plnějších zpráv. 


