
  
PRODUCT FEATURES 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ                                       
 

Product name 
Ürün adı 

Açıklama 
Explanation 

KRNS-8811 Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı; Endüstriyel sektörlerde hemen hemen her türlü metal yüzey üzerinde kaplamanın 
kalınlığının hızlı ve doğru bir şekilde ölçülmesi için oldukça akıllı ve kesin bir araçtır. Sadece kaplamanın veya kaplamanın kalınlığının 
değil, aynı zamanda otomatik olarak temel malzemeyi ferrous veya non ferrous olarak tanımlar. Demir ve çelik gibi manyetik esaslı 
maddelerde manyetik olmayan boyama, seramik, emaye, teflon, plastik, lastik kaplama, nikel ve krom gibi paslanmaz metal kaplama, 
antikorozif kaplama, iletken olmayan boya, plastik kaplama ve anodik oksit film, manyetik olmayan iletken cihazlar üzerinde.  
Kaplama Kalınlığı Ölçer KRNS-8811, neredeyse her türlü metal yüzeyde kaplama veya kaplama kalınlığını hızlı ve doğru bir şekilde 
ölçmek için kullanılan son derece akıllı ve hassas bir cihazdır. Yalnızca kaplama veya kaplamanın kalınlığını göstermekle kalmaz, aynı 
zamanda temel malzemeyi de otomatik olarak tanımlar. 
Kaplama Kalınlığı Ölçer KRNS-8811, demir ve çelik gibi manyetik esaslı malzemeler üzerindeki manyetik olmayan boyama, seramik, 
emaye, plastik, kauçuk kaplamayı ve antikorozif kaplama, iletken olmayan boyama, plastik kaplama gibi demir dışı metal kaplamayı 
ölçmek için uygulanabilir.  
 
KRNS-8811 Coating Thickness Gauge; It is a highly intelligent and accurate tool for quickly and accurately measuring the thickness of 
a coating on almost any metal surface in the industrial sectors. Not only the thickness of the coating or the coating, but also 
automatically defines the base material as ferrous or non-ferrous. Non-magnetic painting in magnetic-based materials  such as iron 
and steel, ceramic, enamel, teflon, plastic, rubber coating, stainless metal coating such as nickel and chrome, anticorrosive coating, 
non-conductive paint, plastic coating and anodic oxide film, on non-magnetic conductive devices. 
Coating Thickness Gauge KRNS-8811 is a highly intelligent and precise instrument used to quickly and accurately measure the coating 
or coating thickness on almost any metal surface. It not only shows the thickness of the coating or coating, but also automatically 
identifies the base material. 
Coating Thickness Gauge KRNS-8811 can be applied to measure non-magnetic painting, ceramic, enamel, plastic, rubber coating and 
non-ferrous metal coating such as anticorrosive coating, non-conductive painting, plastic coating on magnetic based materials such 
as iron and steel. 

Function / Fonksiyonlar Range Values / Aralık Değerleri 

Measuring Range / Ölçüm Aralığı 0 - 1250μm; 0 - 50mil 

Optional Measuring Range / Opsiyonel Ölçüm Aralığı (Max. extend to 2000μm /80mil Maksimum Ölçüm) 

Measuring Unit / Ölçüm Birimi μm / mil switchable - değiştirilebilir 

Measurement Type / Ölçüm Tipi Single - Continuous selectable / Tekli veya Sürekli Ölçüm 

Measurement Stability / Ölçüm Kararlılığı 0.1μm/mil 

Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı 0 to 40 °C / 0 ila 40 °C arasında 

Responce time / Tepki süresi 0.6 second / saniye 

interface Language / Arayüz Dili English / İngilizce 

Sensor Type / Sensör Tipi Fe & NFe 2 in 1(Cable Length 95cm Kablo Uzunluğu) 

Magnetic field and Humidity / Manyetik Alan ve Nem Do not use and hold the device in magnetic field and Humidity 
Cihazı manyetik alanda ve Nemde kullanmayın ve tutmayın 

Maximum, Minimum, Average Value /  
Maksimum, Minimum, Ortalama Değer 

Yes / Evet 

Measuring Model / Ölçüm Modeli Automatic Identification Fe/NFe Otomatik Tanımlama 

Display / Ekran TFT 320*240 

Alarm / Alarm Yes / Evet 

Backlight / Arka Işık Yes and Adjustable / Evet, Ayarlanabilir 

Auto Power Off / Otomatik Kapanma Yes / Evet 

Power Supply / Güç Kaynağı 1.5V*4 AAA Battery / 1,5V*4 Adet AAA Kalem Pil 

Device Dimensions / Cihazı Boyutu 166*68*30 mm 

Weight / Ağırlık Approx. 180g (Battery includes) / Yaklaşık 180 gram (Piller dahil) 

 

PACKAGING 
AMBALAJ 
1 Pcs Box / 1 Adet Kutulu 
Fe / NFe probu 
Plastik kalibrasyon referans plakaları 
2 referans kalibrasyon plakası (Çelik ve Alüminyum) 
Kullanım kılavuzu. 
 
Fe / NFe probe 
Plastic calibration reference plates 
2 reference calibration plates (Steel and Aluminum) 
User Manual. 

 


