
Advancing with Technology

SmarTest 
Измерване на дебелина на покритие с 
безжичен сензор и приложение за смартфон

• Безжичен сензор за измерване 

дебелина на покрития

• SmarTest App приложението 

за смартфон го превръща в 

измервателно устройство

• Бъдете винаги в крак с 

обновяванията на приложението

Най-новият режим на измерване.



Messgeräte für Ober�ächentechnik •  Surface Testing Instruments

ElektroPhysik
Dr. Steingroever GmbH & Co. KG

Pasteurstrasse 15  Phone +49 221 752 04 - 0
50735 Cologne Fax     +49 221 752 04 - 67
GERMANY  info @ elektrophysik.com

www.elektrophysik.com 

Precision gauges »Made in Germany « since 1947

Please feel free to contact us for more 
detailed information on our products 
and company. 

Call  us or send us your contact data 
per fax or mail – we shall be pleased 
to get in touch with you immediately. 

Or just use the QR code for more 
information via the internet. 15
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SmarTest

Модерният начин за измерване на 
дебелина на покритие

SIDSP® - Sensors - вече и в безжична версия
Приложението за смартфон/таблет го превръща в ефикасно 
решение за измерване и оценка. Технологията SmarTest се 
състои от безжичен сензор и приложение за смартфон, които 
заедно образуват перфектното решение за измерване дебе-
лината на покрития.
SmarTest версията на SIDSP® сензорите комбинират инзклю-
чителна прецизност при измерване с висока устойчивост на 
смущения чрез модерната безжична технология. Дигитални-
те отчитания от сензора се предават чрез Bluetooth до Вашия 
смартфон/таблет. SmarTest App приложението функционира 
като устройство за оценка и заменя стандартното процесорно 
устройство.

SmarTest App - приложението за оценка
Приложението показва последната измерена стойност, пра-
ви статистика на измерванията, позволява запазване на 
стойностите във файлове, 2-точкова калибрация, смяна на 
метрично/инчово отчитане, експорт на серия от измервания 
в CSV формат. Функционалността на смартфона за споделяне 
на файловете позволява голяма гъвкавост и бърза реакция - 
например можете да изпратите данните директно с e-mail. 
Интелигентният SmarTest сензор пасва във всеки джоб. В ком-

бинация със смартфон/таблет образува ултра модерна ком-
бинация за експертна оценка на дебелината на покритията.

SmarTest сензорът - практичен и универсален
Дълъг живот на батерията: сензорът е с LifePo батерия, която 
позволява до 8 часа непрекъсната работа. Отчитанията из-
вън допусковото поле се индикират чрез червен/зелен LED 
диод на самия сензор. SmarTest функционира както на стари 
смартфон модели, така и на последно поколение. Двойният 
Bluetooth модул позволява дълга експлоатация поради ниска-
та си консумация.

SmarTest е най-гъвкавото решение: може да бъде доставен в 
други комбинации с който и да е от другите SIDSP сензори от 
Minitest 700 серията, за да покрие широка гама от приложения.

Стандартна комплектация
• Калибрационен комплект фолиа и нулираща плочка.
• USB зарядно с micro-USB кабел
• Ръководство за експлоатация
• Производствен сертификат
• Кутия за съхранение

Технически характеристики SmarTest F 2.6 SmarTest FN 2.6

Измервателен обхват 0 ... 2.6 mm F-обхват: 0 ... 2.6 mm / N-обхват: 0 ... 1.3 mm
Измервателен принцип Магнитна индукция Магнитна индукция/вихрови токове
Обработка на сигнала вграден 32 битов процесор SIDSP
Неопределеност на измерването ± (1 μm + 0.75 % от стойността)
Повтаряемост ± (0.5 μm + 0.5 % от стойността)
Резолюция в малък обхват 0.05 μm
Най-малък изпъкнал радиус, който може да бъде измерен 1.5 mm
Най-малък вдлъбнат радиус, който може да бъде измерен 7.5 mm
Най-малка измервателна площ ø 5 mm
Най-малка дебелина на материала 0.3 mm 0.3 mm 40 μm

Интерфейси Bluetooth 4.0 / Bluetooth Smart, обхват до 10 m /
Mini-USB конектор за зареждане и трансфер на данни

Работна температура – 10 °C ... + 60 °C
Tемпература на съхранение – 20 °C ... + 70 °C
Захранване LiFePO4 батерия / До 8 часа непрекъсната работа
Стандарти DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376
Размери, тегло ø 16 x 125 mm / 60 g
SmarTest App функции

Операционна система Andriod 4.1
Измервателни единици метрични/инчови
Калибрация Заводска калибрация, нулиране и двуточкова калибрация с фолиа
Статистика Брой измервания, минимум, максимум, средна стойност, стандартно отклонение
Съхранение на измерените стойности CSV формат


