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Profometer Korozyon 
arayüz kutusu 
Profometer biriminize 
bağlamaya hazır 
yarıgöze elektrotları

Yüksek verimlilik
 2B kılavuz ve istatistik 

görünümleri ile 
verilerin kolay ve 
anında yorumlanması

 Hızlı veri toplama için 
çift çekirdekli işlemci

 Etkin özelleştirilmiş 
raporlama için özel 
yazılım

Kullanıcı dostu
 Resimli ekran ve 

yardımlı iş akışına 
sahip Profometer 
dokunmatik ekran

 Ölçüm verilerinin 
sahada son-işlemesi

 Zorlu ortamlar için 
dayanıklı dış gövde

Tam esneklik
 Paspayı ölçüm cihazı ve 

korozyon analizi cihazı 
arasında istediğiniz 
zaman yükseltme

 Birleşik cihaz probları 
arasında kolay geçiş

 Uygulama aralığını 
daha da artırmak 
için yeni teknolojiler 
eklenecektir

 Girdap akımı darbe 
endüksiyonu prensibine 
dayanan, gelişmiş paspayı 
ölçüm cihazları ve donatı 
konumlandırma cihazları

 Boyutuna ve geometrisine 
bakılmaksızın her tür yüzeyin 
yardımlı taraması

 Çok amaçlı prob ve kablosuz 
yol ölçüm sistemi ile 
çıkarılabilir taşıyıcı

 BS, DIN, DGZfP, SN, SS, DBV 
uluslararası standartlarına 
uygundur

Profometer 6 Paspayı Ölçüm Cihazları

Daha fazla bilgi edinin

 Çok amaçlılık bakımından 
en üstün yarıgöze gerilimi 
çözümü

 Proceq’in benzersiz 
tekerlekli elektrotları, 
en hızlı ve en etkin saha 
testlerini olanaklı kılar

  Mevcut Canin ve çoğu 
üçüncü şahıs elektrotları ile 
uyumludur

 ASTM, RILEM, DGZfP, SIA, 
UNI, JGJ/T, JSCE uluslararası 
standartlarına uygundur

Profometer Korozyon

Daha fazla bilgi edinin

Ölçüm ve raporlamanızı hızlandırın!
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Profometer® Dokunmatik Ekran
Üniversal

Mevcut sürümüyle Profometer markası, özelliklerini genişleterek 
donatı çeliğinin testi ile ilgili ilave yöntemleri kapsamına almakta, 
hem donatı değerlendirmesi hem de korozyon analizi işlevini 
bir araya getirerek tüm dünyada bilinen Canin korozyon ölçüm 
cihazının yerini almaktadır.

 Taşıma askısı, destek ayağı ve koruyucu kapak ile birlikte 
sahada zorlu ortamlarda kullanılmak üzere özel olarak 
tasarlanmış dış gövde 

 Yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran, bütün bir 
çalışma günü boyunca verilerin mümkün olan en iyi şekilde 
ölçümüne ve analizine olanak verir (pil ömrü > 8 saat)

 Çeşitli iletişim arayüzlerini ve çevresel arayüzleri destekleyen, 
çift çekirdekli işlemci

 Gelecekteki Profometer ürünlerine doğrudan yükseltme 
olanakları sayesinde ileride geçerliliğini koruyacak bir yatırım

Proceq – 1954'ten beri Yenilikçiliğin Tarihi 
1954'te kurulan İsviçreli Proceq SA, maddelerin tahribatsız test-
lerine yönelik en yüksek kaliteli ölçüm cihazlarının lider üreticile-
rinden biridir. Popüler Original Schmidt beton test çekici, patentli 
SilverSchmidt (Q değeri) ve Carboteq, Proceq’in gurur duyduğu 
buluşlarına sadece birer örnektir.

Çağdaş Profometer Dokunmatik Ekran
Profometer 5+ ve Canin+ modellerinin izinden piyasaya sunulan 
Profometer 6 ölçüm cihazları, 40 yıl önce başlayan başarılı 
geleneği sürdürmekte ve altıncı nesil Profometer’i temsil 
etmektedir.

 

 

Profometer 6 Paspayı Ölçüm Cihazları Profometer Korozyon
Profometer 600 Profometer 630 AI Profometer 650 AI 

Güvenli sondaj, karot alma ve kesme, beton paspayı uygunluk denetimi, 
yangına dayanıklılık değerlendirmesi ve bilinmeyen yapılar üzerinde donatı 
değerlendirmesi için

Korozyon analizi için

Donatı Konumlandırma

Paspayı Ölçümü

Çap Tahmini

1-Katmanlı NRC

2-Katmanlı AI

l

Paspayı Kalibrasyonu

Tek Satırlı Tarama

 + lÇok Satırlı Tarama

Alan Taraması

Çapraz Satır Tarama l l  + l
Korozyon Potansiyeli   

İşlevsellik

  Yükseltme kitleri mevcuttur (takılabilir donanım)

l Yazılım yükseltmeleri mevcuttur (etkinleştirme anahtarı)

Ölçüm cihazınızı nasıl kolayca yükseltebileceğinizi görün
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Daha Fazla Ölçüm Zekası

Yapay Zeka (AI) Paspayı Tahmini 

Profometer 630/650 AI modelleri, paspayı okuma 
doğruluğunda yeni bir kıstas belirlemektedir. Yeni 
yapay zeka paspayı tahmin özelliği, iki katmanlı 
donatı yapılandırmaları için paspayını tahmin etme 
kabiliyetine sahip olan bir kendi kendine öğrenme 

algoritmasını temel almaktadır. Profometer AI modelleri, birinci 
katman paspayı ölçümlerinde %90'ın üzerinde bir olasılıkla 2 mm 
dahilinde bir doğruluk elde ederek, standart dikey iki katmanlı 
donatı yapılandırmalarda en doğru paspayı ölçümlerini 
sağlamaktadır.

Paspayı Kalibrasyonu

Bu özellik, yeni Profometer AI modellerinin sahada kalibre 
edilmesine imkan tanımaktadır. Sadece açıktaki bir donatının 
gerçek paspayını ölçün ve bu değeri Profometer AI'ya girin. Daha sonra bu veri, tüm ölçüm alanı içerisinde paspayı ölçümünü 
optimize etmek üzere kullanılacaktır. Söz konusu referans paspayı değerinin yalnızca bir kez girilmesi gerekmektedir ve son derece 
esnek olan bu özellik, donatı geometrisi ve paspayı derinliğinden bağımsızdır.

 Her iki özellik de Profometer 630/650 AI modellerinde bulunmaktadır

 Mevcut Profometer 630/650 kullanıcıları, bu özellikleri etkinleştirmek üzere yalnızca bir yükseltme kiti satın alabilirler: 

Geniş çaplı tekerlekler, kir ve kalıntı 
girişinden kaynaklanan kilitlenmeyi önler

Köşelerde ölçüm için entegre noktasal prob 
ve donatıların yakınlığını ve konumunu 
belirten LED

Pürüzlü yüzeylerde dahi üst düzey denge 
ve hassas konumlandırma için yumuşak 

kauçuğa sahip geniş tekerlekler

Zorlu test ortamlarında maksimum 
dayanıklılık için sağlamlaştırılmış dış 

gövde yapısı

Profometer 6 AI

Endüstri Kıstası
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Yeni Sağlamlaştırılmış 

Tarama Taşıyıcısı

392 00 201    Profometer 630'dan 630 AI'ya yükseltme kiti
  yazılım yükseltmesini (etkinleştirme anahtarı) ve 

Profometer 6 çok amaçlı prob için sağlamlaştırılmış 
taşıyıcıyı içerir

392 00 202    Profometer 650'den 650 AI'ya yükseltme kiti
  yazılım yükseltmesini (etkinleştirme anahtarı) ve 

Profometer 6 çok amaçlı prob için sağlamlaştırılmış 
taşıyıcıyı içerir
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Profometer 600'e Genel Bakış
Profometer 600 sondaj, karot alma veya kesme sırasında donatı çeliğine hasar vermekten kaçınması gereken yükleniciler için ideal ölçüm 
cihazıdır. Ayrıca muayene mühendislerinin donatı çubuklarının yerini tespit etme ve noktasal denetimler için beton paspayı değerlerini ve 
donatı boyutlarını değerlendirme ihtiyaçlarını karşılar.

Yer Tespiti Modu
Yer Tespiti Modu ile, donatının ye-
rine ve yönüne ek olarak paspayını 
ve donatı çapını hassas bir şekilde 
belirleyebilirsiniz.

 Hız ve sinyal gücü denetimi için 
görsel destek

 Ayarlara ölçüm ekranından 
doğrudan erişim

 Özellikle donatıların sıkışık bir 
şekilde düzenlendiği alanlar için 
Noktasal Prob 

 Eğimli donatıları otomatik 
olarak algılar 

Profometer® 600
Gelişmiş Paspayı Ölçüm Cihazı

İstatistik ve Anlık Görüntü Görünümleri
İstatistik ve anlık görüntü görüntüleri, ölçüm verilerinin doğrudan ekranda 
kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesine olanak verir.

İstatistik görünümü, paspayı ölçümlerinin dağılımının grafiksel bir genel gö-
rünümünü sunar. Anlık görüntü görünümü, her bir donatı için paspayının yanı 
sıra bir sayı şeklinde çapı gösterir. 

 Ölçüm değerlerinin ve minimum paspayı 
ayarının grafiksel gösterimi

 Ölçüm değerlerinin doğrudan ekran 
üzerinde kolay bir şekilde incelenmesi

 Kaydetmeden önce ve sonra ayar 
değişikliği

 Ölçümlere devam etmek için kaydedilen 
dosyaları tekrar açın

 Verilerin Profometer-Link yazılımı ile bir 
PC'ye aktarılması

Anlık görüntü görünümü
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Profometer® 630 AI
Gelişmiş Tarama Özellikli Paspayı Ölçüm Cihazı

Profometer 630 AI'a Genel Bakış
Gelişmiş Profometer 630 AI; Tek Satırlı, Çok Satırlı Tarama ve Alan Taraması Modları ile ve geniş istatistik görünüm seçenekleri ile Profome-
ter 600'ün uygulama aralığını daha da genişleterek, yeni bir yapının beton paspayı uygunluğunu değerlendirmekten (kalite kontrolü ve 
yangına dayanıklılık değerlendirmesi) sorumlu olan veya büyük elemanlar üzerinde korozyon analizi ile uğraşan inşaat mühendisleri ve 
muayene firmaları için verimliliği artırır.

Tek Satırlı Tarama

Çap ölçümü ile veya çap ölçümü 
olmaksızın, uzun bir mesafe boyunca 
donatı ilk paspayının doğrusal 
taraması.

 Uzun mesafeli ölçümler

 Sinyal eğrisi, kullanıcının 
donatı konumunu manüel 
doğrulamasına ve onaylamasına 
olanak vererek artırılmış bir 
çözünürlük sunar

 İhtiyaçlarınıza göre ölçeklendirme 
yakınlaştırma işlevi

 Paspayı eğrisi veya sinyal gücü 
eğrisi ile gösterim

Çok Satırlı Tarama

Dikdörtgen bir alan boyunca 
donatıların ilk katmanında 
çoklu doğrusal taramalar. 
Paspayı, çap ve sinyal gücü 
spektrumu tek bir görünümde 
gösterilir. Tek Satırlı 
Görünümde her satır ayrı ayrı 
görüntülenebilir.

 Paspayı ve donatı çapı 
ayarlarına bağlı olarak 
renkli sınıflandırma

 Ek değerlendirme için 
sinyal gücü spektrumu

Minimum paspayı sınırına 
uymayan donatıların kolay 

tanımlanması için kırmızı renk

Paspayı Çap

Sinyal gücü 
spektrumu
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Profometer® 630 AI
Gelişmiş Tarama Özellikli Paspayı Ölçüm Cihazı

Alan Taraması

Alan Tarama Modunun kılavuz 
ekranı, ölçülen paspayı verilerinin 
sadeleştirilmiş bir görünümünü 
olanaklı kılar. 

Potansiyel alan ölçümleri ile 
birlikte kullanılmak üzere en uygun 
seçenektir.

 Münferit kılavuz boyutu seçilebilir

 Korozyon analizi için Profometer 
Korozyon yarıgöze gerilimi 
ölçümleri ile birlikte kullanım

Çok Satırlı Tarama ve  
Alan Taramasını şunlar için kullanın:

 » İstinat duvarları
 » Beton tabliye alt yüzeyleri
 » Köprü tabliyeleri
 » Betonarme duvarlar ve tabliyeler

DBV'ye* göre özel istatistiksel görünüm

*Alman Beton ve Yapı Derneği
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Profometer 650 AI'ye Genel Bakış
Profometer 650 AI, benzersiz Çapraz Satır Tarama ölçüm modu ve analiz işlevleri ile Profometer 630 AI'un özelliklerini daha da genişletir. 
Müşteriye kapsamlı bir raporun teslim edildiği büyük araştırma faaliyetlerinde gerek duyulan tam raporlama özellikleri mevcuttur.

Çapraz Satır Tarama

2B Çapraz Satır Tarama 
özeliği, Çok Satırlı Tarama 
özelliğini X ve Y yönündeki 
taramaları birleştirme özel 
işlevi ile genişletir.

 Genellikle bir 
dikdörtgen hasır 
şeklinde düzenlenmiş, 
birinci ve ikinci katmana 
ait donatıların ölçümü

 Paspayı ve çapa ek 
olarak sinyal gücü 
spektrumu görülebilir

Profometer® 650 AI 
Gelişmiş Çapraz Tarama Özellikli Paspayı Ölçüm Cihazı

Fark ve Kazanç kaydırma 
butonu konumları değişti-
rilerek, sinyal gücü aralığı 
ve çözünürlüğü ayarlana-
bilir ve buna göre, örneğin 
birinci donatı çubuğu 
katmanını göstermek için, 
bir renk spektrumunda 
gösterilebilir.

Paspayı, Çap ve Sinyal Gücü Görünümleri arasında 
geçiş yapmak için ekrana dokunun
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Teknoloji
Profometer 6 ölçüm cihazları, donatıları algılamak için girdap akımı 
darbe endüksiyon teknolojisini kullanır. Probun içindeki çoklu 
bobin dizileri, akım darbeleri ile düzenli olarak şarj edilir ve böylece 
bir manyetik alan yaratır. 

Manyetik alan içinde kalan, elektriksel iletkenliğe sahip her tür 
malzemenin yüzeyinde girdap akımları oluşur. Bu akımlar, zıt yönde 
bir manyetik alanı endükler. Gerilimde ortaya çıkan değişim, ölçüm 
için kullanılabilir.

Gelişmiş sinyal işleme özelliği bir donatının yerinin tespit 
edilmesine, paspayının belirlenmesine ve donatı çapının 
hesaplanmasına olanak verir. Bu yöntem beton, ahşap, plastik, tuğla 
vb. gibi iletken olmayan malzemelerin hiçbirinden etkilenmez.

Ancak, manyetik alan içinde bulunan herhangi tür iletken malzeme, 
ölçümü etkileyecektir.

En Üstün Çözünürlük
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Profometer® Paspayı Ölçüm Cihazı
Ölçüm Menzili
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Profometer® Korozyon
Korozyon Analiz Cihazı

Teknoloji
Yarıgöze yöntemi, betonarmelerin elektro-kimyasal özelliklerini temel 
alarak donatıların etkin korozyonunu belirlemek için kullanılır. Tüm 
Proceq elektrotları (çubuk veya tekerlekli) bir Bakır / Bakır Sül-
fat (Cu/CuSO4) yarıgözeye dayanır. Ancak, özel uygulamalar veya 
müşteri tercihleri kimi zaman farklı referans elektrotlar gerektirir. Bu 
nedenle Profometer Korozyon'un gerilim girişi aralığı, Gümüş / Gümüş 
Klorür (Ag/AgCl) elektrotların veya Doygun Kalomel (Hg/Hg2Cl2) refe-
rans elektrotların bağlanmasına da izin verir. Proceq çubuk elektrot 
ile birlikte gelen standart kablonun üçüncü şahıs çubuk elektrot-
larının çoğuna kolayca bağlanabilmesi, sistemin tam uyumlulu-
ğunu sağlar.

Etkin korozyonun başla-
dığı sorunlu bölgelerin 
algılanması, yarıgöze ge-
riliminde (diğer bir de-
yişle korozyon potansi-
yeli) lokalize negatif 
değerlerin ölçülmesi an-
lamına gelir. Kullanıcı bir 
çubuk elektrot kullandı-
ğında hiçbir yerel negatif 
tepe değerini kaçırma-

mak için yeterince hassas bir kılavuz tanımlamak zorundadır; öte yan-
dan, yeni Profometer Korozyon üzerinde tekerlekli bir elektrodun kul-
lanılması yeni bir hassasiyet düzeyi sağlar. Tekerlek sisteminin kendi 
doğrusal yolları boyunca elektrik potansiyelini sürekli ölçmek 
için yeterince hızlı olması nedeniyle, ölçülen en negatif değer ke-
sinlikle fark edilecek ve ilişkili konumunda kaydedilecektir.

Korozyona uğrayan bir alandaki elektrik potansiyelinin dağılımı, mer-
kezi anot olan ve şekli ve kapsamı fiilen devam etmekte olan korozyo-
nun yanı sıra betonun elektriksel direnci ile tanımlanan bir "huni" ile 
temsil edilebilir
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İstatistik Görünümleri

 Verilerin anında sahada yorumlanması

 Özelleştirilebilir Dağılım, Kümülatif Dağılım, Talaş 
Kaldırma Grafiği Görünümleri

 Önceden tanımlı, ASTM'ye uygun yerleşim

Profometer Korozyon'a Genel Bakış
Canin'in hemen ardından piyasaya sunulan Profometer Korozyon, yarıgöze yöntemini temel alan, piyasadaki en gelişmiş korozyon ölçüm 
cihazını temsil eder. Temel çubuk elektroda ek olarak Proceq'in benzersiz tek ve dört tekerlekli elektrotlarının kullanılması, geniş alanlarda 
en yüksek saha verimliliğini sağlar.

Profometer® Korozyon
Korozyon Analiz Cihazı

Korozyon Taraması

 Veri toplama için sezgisel, kullanıcı dostu arayüz

  Düğmeler, ölçüm yolunun yönünü gösterir

 Çubuklu ve tekerlekli ölçümler için optimize edilmiş iş 
akışı

 Özel konumlar için özelleştirilebilir metinler girilebilir

 Esnek özellikler, her tür düzensiz geometrinin 
haritalanmasına olanak verir

 Harici parazit (sivil ve endüstriyel güç kaynakları) etkisini 
ortadan kaldıran geliştirilmiş dijital filtreleme

Korozyon eşiklerini tanımlayan, ayarlanabilir imleçler
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Profometer® Link
PC Aracı 

Profometer Link - Birleşik bir PC aracı 
Proceq Profometer Link PC aracı, tüm Profometer 6 Paspayı Ölçüm Cihazı ve 
Profometer Korozyon birimlerine dahildir. Kullanıcının donatı algılamasından 
/ beton paspayı ve korozyon potansiyeli ölçümünden gelen verileri işlemesini 
sağlayan, bütünleşik bir pakete dayanır. Profometer birimleri PC'ye USB 
üzerinden bağlanabilir ve yazılım Windows 7, 8 ve 10 (32 bit ve 64 bit) ile tam 
uyumludur.  

 Dokunmatik ekran biriminde bulunan tüm özellikler PC'de de uygulanmıştır

 Dışarı gönderilen grafikler ile özel raporlar oluşturun

 Birden fazla korozyon taramasının tek bir grafikte birleştirilmesi desteği

 Herhangi bir üçüncü şahıs yazılımı üzerinde ayrıntılı işleme, birleşik veri 
değerlendirmesi ve raporlama için resim ve tabloların dışarı gönderilmesi 
(csv dosyaları)

ET051/13 – All.
LOCATION:  UG Slab  H12 

Pic / Graph Pic / Graph 

Pic / Graph Pic / Graph 

DATA 

COMMENTS 

Legend
  Ir:  MV:  
n. :  RU:  
s:  F:  :
p: d:  Rc:  
v:  l1:  fc:  
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Donatı değerlendirmesi ve korozyon analizi üzerine NDT eğitimi
Proceq’in eğitim modülleri ağırlıklı olarak, beton kalitesinin yerinde rutin testlerine uygulamalı bir yaklaşımın yanı sıra Profometer ürünleri-
nin kullanıldığı, kullanıcıya özgü uygulamalar üzerinde durmaktadır. Web sitemizi ziyaret edin veya Proceq temsilcinize başvurun.

Profometer 6 Paspayı Ölçüm Cihazları
Paspayı ölçüm menzili 185 mm'ye (7,3 inç) kadar

Paspayı ölçüm hassasiyeti ± 1 ila ± 4 mm (0,04 ila 0,16 inç)

Ölçüm çözünürlüğü Çapa ve paspayına bağlıdır

Pürüzsüz Yüzeyde yol ölçümü 
hassasiyeti

± 3 mm (0,12 inç) + ölçülen uzunluğun  
%0,5 ile %1,0'ı

Çap ölçüm menzili Paspayı 63 mm'ye (2,50 inç) kadar, Çap 
40 mm'ye (# 12) kadar

Çap ölçüm  
hassasiyeti

± 1 mm (± # 1) tek donatı üzerinde

Standartlar ve yönergeler BS 1881-204, DIN 1045,  
DGZfP B2, SN 505262, SS 78-B4, DBV 
yönergeleri, CE belgelendirmesi

Profometer Dokunmatik Ekran Üniversal
Ekran 7” renkli ekran 800x480 piksel

Bellek Dahili 8 GB anlık bellek

Bölgesel ayarlar Metrik ve İngiliz ölçü birimleri ve çoklu 
dil ve zaman bölgesi desteklenir

Güç girişi 12 V +/-%25 / 1,5 A

Boyutlar 250 x 162 x 62 mm

Ağırlık (görüntüleme cihazı) Yaklaşık 1525 g (pil dahil)

Pil 3,6 V, 14 Ah

Pil ömrü > 8 saat (standart işletim modunda)

Nem < %95 BN, yoğuşmasız

Ölçüm Ortam Isısı -10°C ila +50°C

IP sınıflandırması Dokunmatik ekran IP54, çok amaçlı prob 
IP67Profometer Korozyon

Gerilim ölçüm menzili -1000 ila + 1000 mV

Gerilim çözünürlüğü 1 mV

Empedans 100 MΩ

Örnekleme hızı 900 Hz

Standartlar ve yönergeler ASTM C876, RILEM TC 154-EMC, DGZfP 
B3, SIA 2006, UNI 10174, JGJ/T 152, 
JSCE E 601,  
CE belgelendirmesi 

Teknik Özellikler

TEKNIK HIZMETLER
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Sipariş Bilgileri 

Bildirimde bulunulmaksızın değişikliğe tabidir. Bu kılavuzda yer alan tüm bilgiler, iyi niyetle sunulmuştur ve doğru olduğuna inanılmaktadır. Proceq SA, bilgilerin eksiksizliği ve/veya doğruluğu 
konusunda hiçbir garanti vermez ve tüm sorumluluğu reddeder. Proceq SA tarafından imal edilen ve/veya satılan her ürünün kullanımı ve uygulaması için, özel uygulama kullanım kılavuzuna 
açıkça atıfta bulunulur.

Servis ve Destek
Proceq, dünya genelindeki Proceq belgeli servis merkezleri aracılı-
ğıyla sektörde mevcut en iyi desteği ve servisi sunma taahhüdünde 
bulunmaktadır. Böylece, küresel servis ve destek olanaklarımız ara-
cılığıyla Profometer için tam destek sunulur.

Garanti Bilgileri 
Her ölçüm cihazı standart Proceq garantisi ve uzatılmış garanti 
seçenekleri ile desteklenmektedir.

 » Ölçüm cihazının elektronik kısmı: 24 ay
 » Ölçüm cihazının mekanik kısmı: 6 ay

KorozyonPaspayı Ölçüm Cihazları

Swiss Precision since 195414

392 10 001 Profometer 600
Profometer dokunmatik ekran, tekerlekli çok amaçlı prob, 1,5 m 
(5 ft) prob kablosu, güç kaynağı, USB kablosu, tebeşir, yazılımı 
içeren DVD, belgeler, taşıma askısı ve taşıma çantasını içerir

392 20 001 Profometer 630 AI
Profometer dokunmatik ekran, tekerlekli çok amaçlı prob, 1,5 m 
(5 ft) prob kablosu, güç kaynağı, USB kablosu, tebeşir, yazılımı 
içeren DVD, belgeler, taşıma askısı ve taşıma çantasını içerir

392 30 001 Profometer 650 AI
Profometer dokunmatik ekran, tekerlekli çok amaçlı prob, 1,5 m 
(5 ft) prob kablosu, güç kaynağı, USB kablosu, tebeşir, yazılımı 
içeren DVD, belgeler, taşıma askısı ve taşıma çantasını içerir

392 50 010

Profometer Korozyon 
çubuk elektrot
yedek parçalar, çatal 
terminal adaptörlü kablo 
ve bakır sülfat (250 g) ile

392 50 001 Profometer Korozyon
Profometer dokunmatik ekran, arayüz kutusu, pil şarj cihazı, 25 
m (82 ft) uzunluğunda kelepçeli kablo kangalı, USB kablosu, 
yazılımı içeren DVD, belgeler, taşıma askısı ve taşıma çantasını 
içerir

330 01 001

Profometer Korozyon 
tek tekerlekli elektrot
teleskopik çubuk 
1,7 m (5,6 ft), kodlayıcı, 
kablolar, yedek parçalar, 
alet takımı, bakır sülfat 
(250 g), sitrik asit ile 

330 01 004

Profometer Korozyon  
dört tekerlekli elektrot
teleskopik çubuk 
1,7 m (5,6 ft), kodlayıcı, 
kablolar, yedek parçalar, 
alet takımı, bakır sülfat 
(250 g), sitrik asit (250 g), 
taşıma çantası ile

Noktasal 
denetimler

Satır ve alan taramaları 
için idealdir

Alanları 4 kat  
hızlı tarar
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Yükseltme kitleri




Yükseltme kitleri
392 50 002  Profometer Korozyon'a 

yükseltme kiti
arayüz kutusu, kablo kangalı, uzunluk=25 
m (82 ft) ve kelepçeli, yazılımı içeren DVD, 
belgeler ve taşıma çantasını içerir

392 50 003     Profometer 600  
Paspayı Ölçüm Cihazına yükseltme kiti
sağlamlaştırılmış taşıyıcıya sahip çok 
amaçlı prob, 1,50 m (5 ft) prob kablo-
su, paspayı ölçüm cihazına yükseltme 
yazılımını içerir



392 001 15   Yazılım yükseltmesi (etkinleştirme anahtarı)

392 001 16   Yazılım yükseltmesi (etkinleştirme anahtarı)

392 40 040 3 m (10 ft) prob kablosu ile birlikte 
Profometer 6 teleskopik uzatma 
çubuğu 1,7 m (5,6 ft)

330 00 322 3 m (10 ft) kablo ile birlikte Profometer 
Korozyon çubuk elektrot için 1,7 m (5,6 ft) 
teleskopik uzatma çubuğu

327 01 053 Dokunmatik ekran birimi için hızlı şarj 
cihazı (harici)

356 00 082 Dokunmatik ekran birimi için ekran 
parlamasını önleyici koruyucu film

327 01 033 Yedek pil

Aksesuarlar



Proceq Avrupa
Schwerzenbach, İsviçre
Telefon +41 43 355 38 00
Faks +41 43 355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq Birleşik Krallık
Bedford, Birleşik Krallık
Telefon +44 12 3483 4515
info-uk@proceq.com

Proceq Rus LLC
St. Petersburg, Rusya
Telefon +7 812 448 35 00 
Faks +7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Orta Doğu
Şerce, Birleşik Arap Emirlikleri
Telefon +971 6 557 8505
Faks +971 6 557 8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq ABD
Aliquippa, PA, ABD
Telefon +1 724 512 0330
Faks +1 724 512 0331
info-usa@proceq.com

Gurnee, IL, ABD
Telefon +1 847 623 9570
Faks +1 847 623 9580
info-usa@proceq.com

Proceq Güney Amerika
São Paulo, Brezilya
Telefon +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq Asya
Singapur
Telefon +65 6382 3966
Faks +65 6382 3307
info-asia@proceq.com

Proceq Çin
Şanghay, Çin
Telefon +86 21 63177479
Faks +86 21 63175015
info-china@proceq.com

Proceq SA
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach
İsviçre

81039201T sür. 09 2016  © Proceq SA, İsviçre. Tüm hakları saklıdır.

Ürünlerimiz ve uygulamalarımızla ilgili daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmak amacıyla küresel olarak organize edilmiş 
seminerler.  
Daha fazla bilgi için yerel temsilciniz ile irtibata geçin.

E-Mağaza ABD E-Mağaza Avrupa E-Mağaza Asya

Daha fazla bilgi için Proceq iştiraklerini tıklayın

Proceq ABD

Proceq Güney Amerika

Proceq Birleşik 
Krallık

Proceq Avrupa

Proceq Rusya

Proceq Asya

Proceq Çin
Proceq Orta Doğu

http://www.youtube.com/user/ProceqNDT
http://www.facebook.com/proceq
http://www.twitter.com/proceq_ndt
www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-usa.html
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