
• Zgodny z normą EN-15548
• Zwarty i wytrzymały
• Wyraźny kolorowy ekran VGA
• Intuicyjny Interfejs 
• Pełna archiwizacja i  

raportowanie

Wysoko Wydajny Defektoskop  
do Prądów Wirowych 

Defektoskop prądowirowy

NORTEC 600
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Defektoskop Do Prądów Wirowych NORTEC 600
Wydajność i Innowacja w Prądach Wirowych

Olympus łączy swoje najnowsze osiągnięcia w produkcji wysokiej jakości cyfrowych układów i defektoskopów do 
prądów wirowych, w jednym kompaktowym, wytrzymałym i przenośnym urządzeniu -- nowy NORTEC 600. Duży 
(5.76-calowy) wyświetlacz TFT VGA oraz tryb pełnoekranowy NORTEC 600 pozwalają na wyświetlanie czytelnych i 
kontrastujących sygnałów prądowirowych w każdych warunkach oświetleniowych. 

Przeprojektowany interfejs NORTEC 600 wykorzystuje intuicyjne pokrętło sterowania nawigacją od swoich poprzed-
ników i łączy w prostej strukturze menu z wydajnymi przyciskami bezpośredniego dostępu, znanymi z innych popu-
larnych urządzeń Olympus. Dostępne są cztery modele defektoskopów NORTEC 600, które oferują szeroką gamę 
innowacyjnych funkcji, w tym menu wyboru aplikacji, wszystko-w-jednym ekranie, odczyty w czasie rzeczywistym i 
kalibracji sygnału w trybie zamrożenia, zapewniając, że kontrole są szybkie i łatwe zarówno dla początkujących jak i 
zaawansowanych operatorów. 

Niezawodny i Wytrzymały
NORTEC 600 wykorzystuje sprawdzoną obudowę, aby 
zapewnić wytrzymałość w trudnych warunkach tereno-
wych. Trwałość jego obudowy oraz odporność na ekstre-
malne warunki pogodowe czyni NORTEC 600 urządze-
niem, któremu możesz zaufać podczas pracy w każdych 
badaniach prądowirowych.

Przenośny i Lekki
NORTEC 600 waży tylko 1,6 
kg i jest dostarczany z fa-
brycznie zamontowanym pa-
skiem na rękę, który zapew-
nia bezpośredni dostęp do 
klawiszy kontrolnych, oferując 
prawdziwą wszechstronność i 
poręczność dla operatorów.

Najważniejsze funkcje 
• Zaprojektowany zgodnie z wymaganiami IP66.

• Zgodny z EN-15548.

• Długi czas pracy na baterii (do 10 godzin).

• Jasny, 5.76-calowy wyświetlacz VGA.

• Funkcja Pełnego-ekranu w dowolnym trybie wyświetlania.

• Ulepszone filtry do trybu skanera obrotowego.

• Intuicyjny interfejs z menu wyboru aplikacji.

• Wszystkie ustawienia konfiguracji na 1 stronie.

• Zakres częstotliwości 10 Hz do 12 MHz.

• Automatyczny balans wewnętrzny (złącze BNC).

• Do dwóch odczytów w czasie rzeczywistym.

• Prawdziwy automatyczny mix 2-częstotliwości.

• Pojemność pamięci do 500 plików (ustawień i danych).

• Podgląd zapisanych plików w urządzeniu.
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Różnorodność i Kompatybilność
Cztery Modele dla Twoich Wymagań

NORTEC 600 jest dostępny w czterech uniwersalnych modelach. Każdy kolejny model wyposażony jest w bardziej za-
awansowane funkcje. Dla maksymalnej wygody, dodatkowe funkcje można również odblokować zdalnie w przyszłości.

Obsługiwane funkcje lub tryb N600 (podstawowy) N600C (przewodność) N600S (skaner) N600D (podwójna częstotliwość)

Kalibracja sygnału na zamrożonym ekranie √ √ √ √
Pomiary w czasie rzeczywistym √ √ √ √
Menu wyboru aplikacji √ √ √ √
Wyświetlanie wszystko-na-jednym √ √ √ √
Rozpoznawanie sond PowerLink √ √ √ √
Przewodność I pomiar grubości powłoki √* √ √
Skaner obrotowy √ √
Podwójna częstotliwość I mix √
* W zestawie jedna sonda przewodności 9222340 [U8690027], wzorzec 9522103 [U8880111] i podkładki kalibracyjne 0320806 [U8840160]

Dwa Gniazda Sond
Wszystkie modele NOR-
TEC 600 posiadają standar-
dowe gniazdo LEMO 16-pin 
oraz gniazdo BNC dla sond 
absolutnych. Podłączając 
sondę do gniazda BNC, 
urządzenie wykonuje automa-
tyczny balans z cewką we-
wnętrzną, eliminując wszelkie 
problemy i czyniąc przyrząd 
gotowy do pracy. 

Gniazdo 16-pin LEMO wspiera technologię NORTEC 
PowerLink, która pozwala na automatyczne rozpoznanie 
głowicy I wczytanie ustawień urządzenia – dla natychmia-
stowego rozpoczęcia pracy.

Kompatybilny z Obecnymi  
Procedurami i Innymi Producentami
W celu ułatwienia badań, NORTEC 600 zawiera ar-
chiwalne tryby i zobrazowania używane w istniejących 
specyficznych procedurach NORTEC, jak również tryby 
i zobrazowania używane w wielu urządzeniach innych 
producentów.  NORTEC 600 oferuje standardowy widok 
impedancji, tryb Sweep (przebieg strip chart), podzielony 
ekran, regulowanie położenie punktu zera (null point), ce-
lownik, ulepszone sygnały z filtrów, wyświetlanie sygnału 
odniesienia oraz inne użyteczne funkcje. 

NORTEC 600 oferuje kompatybilność z wieloma innymi 
producentami sond i skanerów obrotowych. Dostępne 
akcesoria zawierają kable i adaptery takie jak LEMO 12-
pin, Fisher 11-pin i inne. Odpowiedni adapter lub kabel 
skanera pozwalają wykorzystać niesamowite możliwości 
NORTEC 600 przy użyciu posiadanego wyposażenia. 
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Jeden z Najlepszych Ekranów w Przemyśle
Jasny Ekran VGA

NORTEC 600 posiada jeden z najdoskonalszych wyświetlaczy, dostępnych w przenośnych defektoskopach prądowi-
rowych. Unikatowa jasność, rozdzielczość tego 5,76-calowego ekranu, pozwalają na obserwację sygnałów nawet z 
dalszej odległości. Użytkownik może wybrać schemat kolorów najbardziej odpowiedni pod kątem prowadzonych badań 
oraz warunków oświetlenia (badania wewnątrz budynków, na zewnątrz, w pełnym słońcu itp.).

Prawdziwy Tryb Pełnego Ekranu
Dodatkowo, poza dużym rozmiarem ekranu i jasnością, 
NORTEC 600 oferuje tryb pracy na pełnym ekranie, który 
może być uruchomiony poprzez naciśnięcie jednego 
przycisku. 

Tryb Pełnego Ekranu dostępny jest dla wszystkich aplika-
cji, we wszystkich trybach i najbardziej przydaje się, gdy 
obserwujemy sygnały na ekranie przez dłuższy czas. 

W zależności od modelu NORTEC 600, operator może 
wybrać jeden z trybów wyświetlania: 

• pojedynczy widok impedancji.

• podwójny widok impedancji.

• widok sweep (przebieg strip chart).

• podzielony ekran (sweep + impedancja).

• widok wodospadu.

• widok wszystko-na-jednym – konfiguracja do 3 sygnałów.
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Intuicyjny i Łatwy w Użyciu Interfejs
Połączenie Wydajności z Prostotą Obsługi

Przy tworzeniu interfejsu użytkownika 
NORTEC 600, Olympus chciał stworzyć 
możliwie najlepsze połączenie prostoty, 
wydajności i intuicyjności. Rezultatem 
jest całkowicie przeprojektowany sys-
tem nawigacji, który znacznie redukuje 
czas nauki. Wszystko zostało osiągnięte 
przy zachowaniu wysokiego poziomu 
wydajności podczas kontroli, nawet dla 
początkujących operatorów.

Wszystkie zalety, nowo przeprojektowa-
nego interfejsu użytkownika, są dostęp-
ne w ponad 15 językach.

Menu Wyboru Aplikacji i Strona 
Wszystkie-Ustawienia
NORTEC 600 posiada nowoczesne Menu Wyboru Apli-
kacji, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami klientów. 
Menu to zawiera zdefiniowane ustawienia fabryczne, 
dopasowane do szeregu aplikacji, które pozwalają na 
znaczną oszczędność czasu podczas procesu kalibracji. 
Urządzenie posiada także funkcję wyświetlenia wszystkich 
ustawień na jednej stronie. Dzięki temu można w szybki i 
łatwy sposób zmienić ustawienia, zgodnie z wytycznymi 
procedur badań.

Kalibracja Sygnału na Zamrożonym 
Ekranie
NORTEC 600 posiada nową i innowacyjną funkcję, która 
pozwala operatorowi skupić się na prawidłowym ru-
chu sondy, aby uzyskać wiarygodne wyniki. Następnie 
wzmocnienia i kąt mogą być regulowane na zamrożonym 
ekranie z widocznymi sygnałami. 
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Niespotykana Jakość Sygnału dla Aplikacji  
z Całego Świata
Badania Powierzchniowe
Wysoka wydajność, najlepsza elektronika i unikatowy 
ekran defektoskopu NORTEC 600, tworzą bezpreceden-
sową jakość sygnału do badań powierzchniowych.

NORTEC 600 zawiera wszystkie standardowe funkcje dla 
badań powierzchniowych średnimi i wysokimi częstotli-
wościami, takie jak: widoki impedancji, siatka 10x10, tryb 
sweep (przebieg strip chart), różne alarmy warunkowe, 
automatyczna kalibracja podniesienia (lift-off) itp. Nowo-
ścią są dodatkowe funkcje: celownik w punkcie zero (null), 
rozszerzone widoki siatki “pajęczyna” oraz automatyczny 
balans cewką wewnętrzną (dla gniazda BNC). Wszystkie 
te funkcje czynią NORTEC 600 idealnym narzędziem do 
badań powierzchniowych.

Badania Kół
Wydajność zaawansowanej elektroniki w NORTEC 600 jest najlepiej widoczna podczas badania kół. Sondy używane 
do tej aplikacji, przeważnie wykorzystują sygnały o małej amplitudzie, często wymagając dodatkowego wzmacniacza. 
Jednak znakomita elektronika NORTEC 600, z szerokim zakresem wzmocnienia (0-110 dB), pozwala na bezproblemo-
we obserwowanie sygnałów podczas badania kół, bez dodatkowego wzmacniacza.
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Ulepszone Filtry do Badania Otworów (600S and 600D)

Uproszczona konfiguracja i ulepszony system filtrów w 
NORTEC 600, czynią go idealnym urządzeniem do ba-
dania otworów pod nity (skaner obrotowy). Nowe filtry w 
NORTEC 600 są ustawione domyślnie dla sygnału „figura 
6” - typowy kształt sygnału przy badaniu otworów. Filtry 
mogą być także ustawione do wyświetlania sygnału „figura 
8” – jeśli zajdzie taka potrzeba. W celu jeszcze łatwiejszej 
konfiguracji, operator może włączyć opcję „Link” (synchro-
nizacja), która automatycznie reguluje ustawienia filtrów w 
zależności od ustawionej prędkości skanera. 

Przewodność i Pomiar Grubości Powłoki (600C, 600S and 600D)

Ulepszony tryb pomiaru przewodności w NORTEC 600 
posiada nowy, prosty konfigurator ustawień, pozwalający 
na zdefiniowanie wartości referencyjnych dla przewodno-
ści i grubości powłoki. NORTEC 600 jest w stanie mierzyć 
przewodność i grubość nieprzewodzącej powłoki aż do 
0,64 mm na materiałach niemagnetycznych. 
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Zoptymalizowany do Badania Spoin
Dzięki przenośnej, solidnej i trwałej formie, NORTEC 600 
idealnie nadaje się do wykonywania badań spoin w 
ekstremalnych warunkach. Podczas inspekcji w niewy-
godnych pozycjach (np. na konstrukcji), można użyć 
specjalnych szelek na ramiona, dołączonych do cztero-
punktowych zaczepów na urządzeniu.

NORTEC 600 posiada gotową konfigurację do bada-
nia spoin, która ułatwia przygotowanie urządzenia i jego 
kalibrację. Grubość farby może również być określona 
zarówno w trybie pojedynczej jak i podwójnej częstotliwo-
ści (tylko model NORTEC 600D)

Wsparcie Skanera z Indeksowaniem do Badania Krytycznych Otworów  
(600S and 600D)

Używając defektoskopu NORTEC 600, badanie krytycznych otworów jest łatwe i wiarygodne. Dzięki wsparciu dla ska-
nera obrotowego z indeksowaniem PS5, ulepszonemu wyświetlaniu w trybie wodospadu, nowemu kursorowi warstwy –  
NORTEC 600 z łatwością precyzyjnie wskazuje położenie defektów w warstwowych strukturach. 

PS5-AL skaner obrotowy z indeksowaniem Tryb wodospadu z nowym kursorem identyfikującym warstwę.
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Innowacja w Badaniach Dwoma Częstotliwościami

Automatyczny Mix (600D)

Nowa funkcja Auto-Mix w NORTEC 600, miksuje sygnały, 
w wyniku czego niepożądany sygnał jest zredukowany 
do minimum. Funkcja ta jest szczególnie potrzebna przy 
badaniu rurek w wymiennikach ciepła.

Wyświetlanie Pomiarów w Czasie 
Rzeczywistym
Funkcja ta pozwala na wyświetlenie do dwóch pomiarów 
w czasie rzeczywistym w trybie standardowym lub 
pełnego ekranu. Wyświetlając różne pomiary, można 
pokazać różne charakterystyki sygnału w zależności 
amplitudy i kąta (fazy).

• Wybór z 3 pomiarów amplitudy peak-peak (pionowy, pozio-
my lub maksymalna wielkość - Magnitude).

• Maksymalna pionowa lub pozioma odległość od punktu zera 
(null).

• Pomiar kąta (fazy) sygnału peak-peak.

Wyświetlanie Wszystko-Na-Jednym (600D)

Nowa funkcja Wszystko-Na-Jednym, oferuje wyświetlanie do 3 konfigurowalnych sygnałów dla częstotliwości 1, 2 oraz 
dla kanału Mix. Każdy kanał może być wyświetlony na ekranie impedancji lub jako przebieg strip chart.
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Łatwe Archiwizowanie i Raportowanie
Jedno Naciśnięcie, Zapis Pliku lub Sygnału Odniesienia na Ekranie

Pojedyncze naciśnięcie przy-
cisku SAVE, zapisuje aktualne 
ustawienia (program) oraz sy-
gnały (dane) w pamięci urządze-
nia w jednym pliku – dla maksy-
malnej łatwości obsługi. 

Funkcja zapisu może być opóźniona w czasie, aby 
pozwolić na znalezienie optymalnego sygnału, zanim 
urządzenie faktycznie zacznie zapis. Pamięć wewnętrzna 
pozawala na zapis 500 plików, które mogą być kopiowane 
do innego defektoskopu lub komputera. 

Sygnał odniesienia, widoczny w tle ekranu badania, może 
być ustawiony w łatwy i szybki sposób: naciśnij i przytrzy-
maj przycisk SAVE, w momencie gdy masz na ekranie 
sygnał, aby go ustawić jako sygnał odniesienia w tle. 

Intuicyjne Zarządzenia Plikami
Nowe Menu Plików w NORTEC 600 zostało całkowicie 
uproszczone – bez utraty wygody i wydajności. Funk-
cja podglądu pozwala przeglądać różne pliki widząc ich 
zawartość. Po znalezieniu odpowiedniego pliku, można go 
wczytać do urządzenia (wraz z ustawieniami) dla wygody 
operatora.

Menadżer plików pozwala edytować, nadpisywać i 
usuwać pliki przy minimalnej ilości operacji. Wbudowa-
ny edytor tekstu jest przydatny przy edycji nazw plików, 
informacji o użytkowniku i badaniu lub przy zapisywaniu 
notatek, będąc wciąż na badaniu.

Łatwa Archiwizacja z NORTEC PC
W każdym momencie zapisane dane mogą być otwo-
rzone w nowym oprogramowaniu na komputer - NOR-
TEC PC. NORTEC PC umożliwia łatwą wymianę plików 
pomiędzy defektoskopem NORTEC 600 a komputerem. 
Komunikacja odbywa się poprzez przewód USB, a pliki 
mogą być w szybki sposób kopiowane z i do komputera. 
Gdy dane są już na komputerze, można przeglądać ich 
zawartość, która może być skopiowana do schowka lub 
eksportowana jako raport PDF. NORTEC PC oferuje nową 
funkcję „PDF ALL”, która generuje kompleksowy raport z 
badań, poprzez jedno kliknięcie. 
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Łatwa Integracja NORTEC 600

Karta SD

Wyjście VGA Złącze I/O

Naklejka z Instrukcją

NORTEC 600 można połączyć w dowolnym zintegrowanym systemem badań. Jego liczne funkcje oprogramowania i 
elektroniki sprawiają, że instrument jest w stanie wykonywać spójne pomiary w środowisku przemysłowym. W NOR-
TEC 600 dane techniczne i funkcje zostały zaprojektowane z myślą o integracji.

• Zaprojektowany dla wymagań klasy 
IP66.

• Zakres temperatury pracy 0° C do 50° C.

• Ciągły filtr zerowania (null).

• Widok przebiegu strip chart z alarmem.

• Szybkość pomiaru 6 kHz.

• Zdalne sterowanie z NORTEC PC.

• Wyjścia alarmów.

• Wyjścia analogowe.

• Wejścia cyfrowe.

Przydatne Akcesoria Dodatkowe
Można zwiększyć użyteczność i wydajność z dodatkowymi akcesoriami do NORTEC 600. 

Miękki pokrowiec z paskiem na ramię i po-
krowcem na sondy (nie zawiera urządzenia ani 
sond) 600-SC-K [U8780334]

Zewnętrzny sygnał 
alarmu N600-
EXTALM [U8780332]

Szelki do noszenia urządzenia na 
ramionach EP4/CH [U8140055]

Złącze USB

Złącze BNC

Złącze sondy 
LEMO

Złącze  
zasilania
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Specyfikacja NORTEC 600*
Kompletna specyfikacja znajduje się w pełnej instrukcji obsługi NORTEC 600 dostępnej na www.olympus-ims.com.

Standardowe Wyposażenie
NORTEC 600 jest dostępny w nastę-
pujących konfiguracjach:

Model: Podstawowy, Przewodność (C), 
Skanery (S) oraz Podwójna Częstotliwość 
(D).
Zasilanie: Dostępne ponad 11 rodzajów 
zasilaczy (zasilacz/ładowarka DC).
Klawiatura i naklejka z instrukcjami: 
Angielska, Międzynarodowa (Ikony), Chińska 
lub Japońska.
Drukowana instrukcja “Pierwsze 
Kroki”: dostępna w ponad 9 językach.

Wyposażenie wchodzące w skład 
wszystkich modeli NORTEC 600*: NOR-
TEC 600 wraz z paskiem na rękę, instruk-
cja “pierwsze kroki”, certyfi-kat ISO-15548, 
walizka transportowa, ładowarka/zasilacz 
sieciowy, bateria litowo-jonowa 67 Wh, 
pojemnik na baterie AA, kabel USB, karta 
pamięci MicroSD wraz z adapterem, kabel 
do sond PowerLink, oprogramowanie NOR-
TEC PC oraz płyta z instrukcjami obsługi. 

*Standardowa zawartość może się różnić w zależno-
ści od lokalizacji. Skontaktuj się ze swoim lokalnym 
przedstawicielem. 

Dodatkowe wyposażenie tylko dla 
modelu NORTEC 600C: sonda do 
przewodności 19 mm, 60 kHz, wzorzec 
kalibracyjny do przewodno-ści (2 wartości: 
29% oraz 59%) oraz imitacje powłoki do 
kalibracji. 

Wideo
Oglądnij wideo demonstracyjne 
NORTEC 600 oraz wideo szkole-
niowe na  www.olympus-ims.com

Obudowa

Wymiary zewnętrzne  (szer. X 
wysok. X głębok.)

236 mm × 167 mm × 70 mm 

Waga 1.7 kg, razem z akumulatorem litowo-jonowym.

Normy i Dyrektywy EN-15548, CE, WEEE, FCC (USA), IC (kanada), RoHS 
(Chiny), RCM (Australia i Nowa Zelandia).

Zasilanie AC: 100 VAC do 120 VAC, 200 VAC do 240 VAC, 50 Hz do 
60 Hz.

Wejścia i Wyjścia
Jeden port USB 2.0, port  VGA, port wyjść analogowych, 
port 15-pin I/O (męski) z 6 wyjściami analogowymi, 3 wyjścia 
alarmów.

Warunki Środowiskowe

Temperatura pracy –10 °C do 50 °C

Temperatura przechowywania 0°C do 50°C (z baterią) praz -20°C do 70°C (bez baterii).

Klasa IP Zaprojektowany dla wymagań klasy IP66.

Bateria

Typ baterii Pojedyncza bateria litowo-jonowa, wielokrotnego ładowania 
lub baterie alkaiczne AA (w pojemniku na 8 sztuk).

Czas pracy na baterii Do 10 godzin pracy standardowej; 6-8 godzin pracy ze 
skanerami obrotowymi. 

Ekran

Rozmiar ekranu   
(Szer. × Wysok., Przekątna)

117.4 mm × 88.7 mm, 146.3 mm (5,76”)

Typ Ekranu Kolorowy ekran TFT VGA (640 × 480 pixels), LCD.

Tryby wyświetlania Normalny lub Pełny ekran, 8 schematów kolorów.

Siatka na ekranie i narzędzia Wybór z 5-ciu siatek; Celownik (tylko dla wyświetlania pojedyn-
czego sygnału).

Komunikacja i Pamięć

Oprogramowanie na komputer
Oprogramowanie NORTEC PC w zestawie z NORTEC 600. 
Możliwość odczytu zapisanych plików I drukowania rapor-
tów. 

Pojemność pamięci 500 plików z możliwością przeglądu w urządzeniu. 

Interfejs (menu)

Języki
Polski, angielski, hiszpański, Francuski, niemiecki, włoski, 
japoński, chiński, rosyjski, portugalski, holenderski, czeski, 
węgierski, szwedzki i norweski. 

Aplikacje
Menu Wyboru Aplikacji dla łatwych i szybkich ustawień. 
Przycisk automatycznego Lift-off (podniesienia sondy). 
Oburęczne obsługa.

Pomiary w czasie rzeczywistym
Wybór do 2 pomiarów, które w czasie rzeczywistym mierzą 
charakterystykę sygnału (wybór z 5 pomiarów amplitudy i 1 
pomiar kąta). 

Specyfikacja Prądów Wirowych (wszystkie modele NORTEC)

Typy sond
Absolutne lub różnicowe w konfiguracji mostka lub odbicia 
(“reflection”). Pełna kompatybilność z sondami NORTEC 
PowerLink oraz sondami innych głównych producentów.

Złącza sond 16-pin LEMO i BNC z funkcją wewnętrznego automatyczne-
go balansowania (złącze BNC, sondy absolutne).

Zakres częstotliwości 10 Hz do 12 MHz

Wzmocnienie 0 dB do 100 dB w krokach 0.1 lub 1 dB.

Kąt obrotu 0° do 359.9° w krokach 0.1°lubr 1°.

Sweep Regulowany 0.005s – 10s na podziałkę (łącznie 13,3 podział-
ki dla siatki FINE).

Filtry

Filtr dolno-przepustowy: 10 - 2000 Hz i szerokie pasmo. 
Filtr górno-przepustowy: Wyłączony lub 2 do 1000 Hz. Filtry 
wybierane przez użytkownika stałe "figura 6" lub "figura 8". 
Ciągłe zero (null) (Filtr górno-przepustowy niskiej częst.): 0,2 
Hz, 0,5 Hz, 1,0 Hz.

Napięcie sond NISKIE, ŚREDNIE, WYSOKIE (2V, 5V, 8 V)

Wymazanie sygnału, poświata Wymazywanie sygnału (0.1 s do 60 s), poświata (0.1 s do 
10 s)

Dostępne typy alarmów
3 równoczesne alarmy. Wybór pomiędzy BOX (prostokąt), 
POLAR (okrąg), SECTOR (sektor), SWEEP (czasowy), PRZE-
WODNOŚĆ i POMIAR GRUBOŚCI.

Przewodność (NORTEC 600C, NORTEC 600S oraz NORTEC 600D)

Częstotliwość 60 kHz lub 480 kHz

Cyfrowa specyfikacja dla prze-
wodności

Cyfrowe wyświetlanie przewodności od 0.9% do 110% IACS 
lub 0.5 do 64 MS/m. Dokładność w zakresie ±0.5% IACS 
od 0.9% do 62% IACS oraz ±1.0% dla wartości ponad 62%. 
Spełnia lub przekracza wymagania BAC 5651. Dokładność 
zależy od częstotliwości sondy, zakresu kalibracji i grubości 
powłoki. 

Grubość nieprzewodzącej 
powłoki

Nominalna dokładność pomiaru grubości nieprzewodzącej 
powłoki to ±0.025 mm dla zakresu od 0 mm do 0.254 mm 
oraz ±0.050 mm dla zakresu od 0.254 mm do 0.5 mm. 
Dokładności zależą od zakresu przewodności, częstotliwości 
sondy i zakresu kalibracji.

Skanery (NORTEC 600S oraz NORTEC 600D)

Kompatybilność skanerów
Współpraca ze skanerami Olympus (MiniMite, SpitFire, 
RA-2000 oraz PS-5) oraz skanerami innych producentów; 
prędkość w zakresie 120 RPM do 3000 RPM.

Podwójna Częstotliwość (NORTEC 600D)

Regulacja częstotliwości (tryb 
podwójnej częstotliwości)

Dwie w pełni niezależne częstotliwości, pracujące równo-
cześnie. 

Opcje MIX F1 - F2, F1 + F2 oraz automatyczne prawdziwe miksowanie. 


