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Abstrakt 
Legendární povlakoměr PosiTector® je nyní opět promyšlenější, rychlejší a výkonnější. 
Standardní i pokročilé provedení nabízí v tvarově upraveném těle přístroje velký a přehledný 
displej, vestavěnou paměť, statistické vyhodnocení měření, USB rozhraní a rychlý měřicí 
režim. Pokročilý model se navíc vyznačuje vysoce kontrastním barevným displejem, 
nápovědou, grafickým zobrazením výsledků a řadou dalších nových funkcí. Dále je možné 
oba modely rozšířit o skenovací snímač a o vlhkoměr s teploměrem. 

Klíčová slova: tloušťka povlaku, profil povrchu, klimatické sondy, internetová aplikace 

Abstract 
Legendary coating thickness gage PosiTector® is now back smarter, faster and more 
efficient. Standard and advanced design provides a modified shape in a large body of the 
device and clear display, built-in memory, statistical evaluation of measurements, the USB 
interface and fast measurement mode. The advanced model also features high-contrast 
color display, help, graphic display of results and many other new features. In addition both 
models can be extended by the scanning sensor and the hygrometer and thermometer 
probe. 

Key words: coating thickness, surface profile, environmental probe, cloud application 

1. Úvod 
Legendární povlakoměr PosiTector® je nyní opět promyšlenější, rychlejší 
a výkonnější. Standardní i pokročilé provedení nabízí ve tvarově upraveném těle 
přístroje velký a přehledný displej, vnitřní paměť dat, statistické vyhodnocení měření,
USB rozhraní a rychlý měřicí režim. Pokročilý model se navíc vyznačuje vysoce 
kontrastním barevným displejem, skenovacím režimem, nápovědou, grafickým 
zobrazením výsledků a řadou dalších nových funkcí. 
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Nejvýraznější změny doznalo zpracování naměřených hodnot. PosiTector® nyní 
umožňuje ukládat měření, vytvářet podrobné měřicí protokoly a sdílet získané 
výsledky prostřednictvím internetového prohlížeče bez potřeby vlastního programu. 
Všechny snímače předchozí verze jsou s novým tělem kompatibilní, tak stačí jen 
obměnit přístroj, abyste mohli naplno využívat nových vlastností poslední generace 
přístrojů PosiTector®. Praktický způsob výměnných snímačů dále umožnil rozšířit 
aplikační možnosti přístrojů PosiTector® o přímé měření rosného bodu a profilu 
povrchu.

2. Významné vlastnosti 
PosiTector® je jednoduše použitelný. Nevyžaduje žádná kalibrační nastavení a je tak 
ihned připravený měřit. Jednou rukou zvládnete procházet přehlednou nabídku 
funkcí. Ve hlučném prostředí oceníte signalizaci blikajícím displejem. A pokud se 
potřebujete vrátit do základního nastavení, je vždy po ruce funkce obnovení 
parametrů na výrobní nastavení. 
PosiTector® je vhodný do těžkých pracovních podmínek. Tělo přístroje odolává 
rozpouštědlům, kyselinám, olejům a je utěsněné proti vodě a prachu. Stejně tak je 
vodotěsný měřicí dotyk každého snímače. Odolnosti přispívá ochranné gumové 
pouzdro se sponou pro zavěšení na opasek. Případnému zašpinění displeje barvou 
brání ochranná fólie. A navíc jsou přístroje i snímače kryty dvouletou zárukou. 
PosiTector® vyniká vysokou přesností. Vestavěná teplotní kompenzace zajišťuje 
dlouhodobou přesnost měření při proměnných klimatických podmínkách. V režimu 
s vysokým rozlišením se zobrazují naměřené hodnoty až na desetinu mikrometru. 
Vlastnosti přístroje odpovídají požadavkům národních i mezinárodních standardů
včetně ISO a ASTM. 

Obr. 1: PosiTector® 6000 
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Výhodou přístrojů PosiTector® je jejich variabilita. Všechny snímače jsou plně
zaměnitelné pro obě provedení těla přístroje. Pro vyšší přesnost měření je možné 
přístroj kalibrovat na aktuální podklad v jednobodovém a dvoubodovém režimu na 
známou tloušťku povlaku s využitím průměrovaného nulování. Přístroj komunikuje 
s obsluhou v řadě jazyků včetně češtiny. Vysoce kontrastní podsvětlený displej je 
dobře viditelný v jasném i tmavém prostředí a umožňuje převrátit zobrazení pro 
pohodlné odečítání v libovolné pracovní pozici. Pro měření na větší vzdálenost jsou 
k dispozici prodloužené kabely snímačů až do 75 m. K napájení slouží volitelně
alkalické baterie nebo akumulátory, které mohou být lithiové nebo nikl-metal 
hydridové. 
PosiTector® je připravený pro náročné použití. Přístroj při měření průběžně obnovuje 
střední hodnotu, standardní odchylku a mezní hodnoty naměřených dat. Signalizuje 
akusticky i opticky překročení nastavených mezí. Pro přehledové měření se nabízí 
rychlý měřicí režim. Prostřednictvím USB rozhraní se přenášejí data a zajišťuje se 
i nabíjení akumulátorů nebo napájení přístroje. Každé měření je označeno datem 
a časem sejmutí hodnot. Naměřená data uložená v přístroji je možné pohodlně
zpracovat prostřednictvím internetové aplikace PosiTector.net. Ta umožňuje 
i zákaznickou aktualizaci programového vybavení přístroje. 

3. Dva modely 
Standardní model přístroje PosiTector® má všechny uvedené vlastnosti a je 
vybavený monochromatickým displejem a základní pamětí pro 250 naměřených
hodnot. Ty je možné zobrazit na displeji přístroje nebo přenést pro další zpracování. 
Přístroj PosiTector® v pokročilém provedení má navíc vysoce kontrastní barevný 
displej, který umožňuje také inverzní zobrazení. Paměť pojme 100 000 měření, která 
lze rozdělit do 1 000 souborů. Nabízí také nápovědu přímo na displeji a navíc 
i zobrazování grafů, obrázků a poznámek k jednotlivým souborům měření. Data se 
pro další zpracování mohou přenášet přes USB rozhraní nebo bezdrátově pomocí 
technologie Bluetooth. K dispozici je skenovací režim, který nabízí možnost 
průběžného měření bez oddalování snímače od měřeného povrchu. Pro specifická 
měření na různých podkladech lze využít možnosti ukládat a vyvolat několik 
kalibračních nastavení. Implementovaná funkce SSPC-PA2 pomáhá určit, zda povlak 
na velké ploše odpovídá uživatelsky zadaným podmínkám minimální a maximální 
tloušťky. Vyhodnocení měření funkcí PSPC 90/10 umožňuje posoudit povlakovou 
vrstvu podle standardu IMO. 

4. Komunikační možnosti 
Přenášení naměřených dat k dalšímu zpracování je možné několika způsoby. Pokud 
přístroj PosiTector® připojíme k počítači prostřednictvím rozhraní USB, máme pomocí 
průzkumníka operačního systému nebo pomocí internetového prohlížeče přístup 
k naměřeným datům jako u velkokapacitního paměťového média. Také je pro přenos 
dat možné využít osvědčený program PosiSoft® a navázat tak na dosavadní 
zpracování naměřených hodnot. Nejpokrokovější způsob přenosu a zpracování dat 
však je použití internetové aplikace PosiTector.net. 
Tato volně dostupná aplikace nabízí bezpečnou centralizovanou správu naměřených
dat. Měření se po připojení k internetu okamžitě synchronizují na zabezpečeném 
serveru, do přístroje se také mohou stahovat zaznamenané komentáře a doplňující 



58     DEFEKTOSKOPIE  2011

obrázky. Připojení je snadné pomocí standardního prohlížeče z libovolného místa na 
světě. Pak už nic nebrání vytváření dokonalých protokolů se všemi podklady právě
tam, kde je to zapotřebí. Data je možné také sdílet s autorizovanými spolupracovníky 
nebo exportovat do dalších aplikací. Výhodou je také volba libovolného jazykového 
prostředí v aplikaci PosiTector.net pro bezproblémovou komunikaci. 

5. PosiTector® 6000 
Připojením jednoho z 21 typů snímačů získáme povlakoměr přesně podle vlastních 
potřeb. K dispozici jsou kompaktní snímače v provedení F, N a FN, jejichž výhodou 
je možnost měření jednou rukou. Pokud dáte přednost snímači na kabelu, je 
k dispozici stejná trojice snímačů v přímém i úhlovém provedení. Všechny tyto 
snímače mají měřicí rozsah do 1500 µm. Pro měření tenkých vrstev na malých 
plochách jsou vhodné mikrosnímače, které jsou přímé a úhlové. Silné povlakové 
vrstvy změří širokorozsahové snímače, které jsou v kompaktním provedení 
použitelné do tloušťky 6 mm a v provedení s kabelem až do 13 mm. 

6. PosiTector® DPM 
Pokud k standardnímu nebo pokročilému tělu přístroje PosiTector® připojíme snímač
DPH, získáme měřidlo pro určení klimatických podmínek. Přístroj PosiTector® DPM 
měří relativní vlhkost, teplotu vzduchu a teplotu povrchu, určí teplotu rosného bodu, 
vypočte rozdíl hodnot teplot povrchu a rosného bodu a stanoví teplotu mokrého 
teploměru. Tím je zaručeno sledování klimatických podmínek při provádění
povrchových úprav podle ISO 8502-4. 

Obr. 2: PosiTector® DPM 

Pro usnadnění a zpřesnění měření je k dispozici teplotní snímač povrchu konstrukce 
s magnetickým upnutím. Je-li potřebné kontinuální měření, je možné vybavit tělo 
přístroje PosiTector® také magnetickým upínačem. V automatickém měřicím režimu 
ukládá data ve zvoleném časovém intervalu a ta mohou být současně přenášena 
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přes USB nebo Bluetooth rozhraní. Na baterie může v tomto režimu pracovat trvale 
8 měsíců nebo nepřetržitě, je-li napájen přes USB. 

7. PosiTector® SPG 
Nově je k dispozici kompaktní snímač SPG, který umožní po připojení k tělu přístroje 
PosiTector® měřit profil povrchu. Proč je toto měření důležité? Ocelové povrchy se 
často před povrchovou úpravou abrazivně čistí. Výsledný profil povrchu, který je 
charakterizovaný rozdílem mezi nejvyšším vrcholem a nejnižší prohlubní, 
představuje důležitý faktor pro stanovení parametrů povrchové úpravy. Nízký profil 
může ovlivnit přilnutí povlaku, naopak vysoký profil může způsobil nedostatečné krytí 
povlaku. Znalost profilu může tedy významně ovlivnit kvalitu povrchové úpravy a její 
cenu.

Obr. 3: PosiTector® SPG 

K měření profilu slouží hrot z karbidu wolframu o úhlu 60° a poloměru 50 µm. Jeho 
životnost je vysoká a k dispozici je kalibrační destička pro nastavení nulové hodnoty. 

8. Závěr
Nová generace přístroje PosiTector® nabízí ve variantách 6000, DPM a SPG 
nejmodernější měřicí, ovládací a přenosové technologie, které uživatelům umožní 
přesné a rychlé měření, podpořené bezpečným ukládáním naměřených hodnot 
a jejich pohodlným a jednoduchým zpracováním. 
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