
NEXPTG PAINT THICKNESS GAUGES
(NEXPTG PROFESSIONAL MODEL)

NexPTG são os medidores de espessura sem fios mais inovadores do mercado. Os

dispositivos NexPTG realizam 10 medições por segundo e mostram leituras muito precisas,

além disso, podem ser utilizados para verificar praticamente qualquer carro. O NexPTG

reconhece e testa automaticamente o revestimento de verniz em elementos de aço e alumínio.

NEXPTG PROFESSIONAL

Uma versão avançada do medidor de espessura de verniz NexPTG, que permite testes

rápidos, precisos e intuitivos em veículos. A versão Professional tem uma cabeça móvel que

permite medições precisas em elementos côncavos e convexos.

 Substrato de ensaio: Aço [Fe] / Aço zincado [Fe+Zn] / Alumínio [Al]

 Tipos de substratos reconhecidos: [Fe] / [Fe+Zn] / [Al]

 Gama de medição: 0 - 2500 μm (0 - 98,43 mils)



 Tipo de sonda / Fim da sonda: móvel/esférica

 Possível medição de curvaturas (caixa de sonda perfilada)

 Resolução de medição: 1 μm (0,04 mils)

 Memória de medição: até 4000 artigos

 Transmissão sem fios: Bluetooth 4.0 LE

 SAPL Extendido: sistema de análise de revestimento por verniz

 Pontos de medição sugeridos

 Criação e exportação do histórico de medições

 Criação e exportação de relatórios

 Comunicação API

 Sistemas suportados: iOS / Android

 NexPTG Professional é um medidor eficaz e fácil de usar que lhe permite fazer

medições de forma rápida e precisa. Além disso, o calibre tem uma série de

opções inovadoras adicionais que ajudarão o utilizador a examinar o veículo de

forma mais fácil e eficiente.

         0-98.43 mils                                                          0.04 mils                                           SAPL
     Gama de medição                                           Resolução de medição                               Alargada

Aço, Aço Galvanizado, Alumínio                          Bluetooth 4.0 LE                              Móvel/Sonda Esférica

 Teste do substrato                                    Comunicação com a aplicação                     Medição de curvas



O NexPTG Professional é o modelo

mais avançado do medidor, permitindo-lhe

fazer medições precisas incluindo em

superfícies curvas.

Graças à utilização de uma cabeça

móvel e de uma caixa de sonda perfilada,

no dispositivo, o efeito das vibrações na

leitura de medições em elementos internos

e externos convexos ou côncavos de um

veículo foi eliminado. Graças à

combinação do calibrador e de um

telefone, o utilizador recebe enormes

possibilidades inatingíveis para os

calibradores tradicionais.

A versão Professional faz medições com

uma precisão ainda maior do que as

versões Standard e Advanced. Além disso,

o calibre Professional tem uma série de

opções que ajudarão o utilizador a

examinar um veículo de forma mais

eficiente e eficaz, incluindo

Pontos de medição sugeridos

Guia do comprador

Exportação do histórico de

medições

Criação de relatórios



PROFESSIONAL SOFTWARE

O NexPTG tem uma aplicação dedicada. Pode instalá-la em qualquer dispositivo

móvel equipado com iOS ou Android. A aplicação dedicada permitir-lhe-á examinar a

camada de verniz com precisão e precisão sem precedentes.

Graças ao Sistema de Análise de Revestimento de Laca, poderá analisar a laca na

superfície de todo o corpo num instante, e a aplicação irá ajudá-lo a interpretar os

resultados das medições.

Nenhum outro dispositivo no mercado oferece tais possibilidades.



COMPARISON OF NEXPTG MODELS



 Requisitos mínimos de sistema e hardware para a aplicação móvel NexPTG

Android: telefone, comprimido

Android 5.0 ou posterior, Bluetooth com Bluetooth Low Energy

iOS: telefone, comprimido

Sistema iOS 11 ou posterior, iPhone 5s ou posterior

Desgaste do Android: Smartwatch

Qualquer relógio smartwatch com este sistema

O conjunto contém

Dispositivo NexPTG

conjunto de calibração

manual de instruções

conjunto de pilhas alcalinas

caixa
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