
 
 

 
 

 

 
 

 

Elektrostatický fieldmeter FMX-004  
Prístroj FMX-004 firmy Simco ION je kompaktné zariadenie pre detekciu a meranie veľkosti 

elektrostatického náboja. Vrecková veľkosť umožňuje ľahké použitie a jednoduché ovládanie 

pomocou 4 tlačidiel.  

Merací prístroj FMX-004 zobrazuje veľkosť náboja až do hodnoty ±30 kV 

zo vzdialenosti 25 mm. Výsledky sú súčasne znázornené ako v numerickej 

tak aj grafickej podobe. Ovládacie tlačidlá sú: POWER (on/off → 

zapnutie/vypnutie), ZERO (nastavenie nuly), MODE a HOLD 

(zablokovanie namerané hodnoty). Tlačidlo HOLD zablokuje na displeji 

poslednú nameranú hodnotu. Táto funkcia umožňuje zobrazenie nameranej 

hodnoty po vybratí prístroja z ťažko dostupných miest, kde bolo meranie 

vykonané a nebolo možné prečítať znázornenú hodnotu. Dve červené LED 

diódy napomáhajú umiestniť merací prístroj do správnej vzdialenosti od testovaného 

(meraného nabitého) predmetu. Vodivé puzdro a uzemňujúca úchytka umožňuje uzemnenie 

prístroja pre presné meranie. Sústava obvodov prístroja FMX-004 umožňuje použitie aj 

v prostredí ionizovaného vzduchu.  
 

Vlastnosti Výhody 

 Digitálny displej a tiež grafické 

zobrazenie náboja s farebným rozlíšením 

 Ľahko čitateľný displej aj pri nedostatku 

prirodzeného svetla 

 Ľahký, kompaktný vzhľad  Pohodlné použitie v ťažko dostupných 

miestach 

 Pomocné svetlá pre stanovenie správnej 

vzdialenosti 

 Zaisťuje správnu vzdialenosť a presné 

meranie 

 Zvukový alarm  Zaistenie správnej funkcie prístroje 

 Napájanie batérii s automatickým 

vypínaním 

 Predĺženie životnosti a doby používania 

 Analógový výstup  Záznam nameraných hodnôt 



 

Špecifikácie  

 

Objednávacie informácie  

91-FMX-004 

FMX-004 Hand-Held Fieldmeter 

a Charge Plate 

33-2004 Analógový kábel a držiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obchodné zastúpenie firmy Simco-Ion: 

LONTECH-surface treatment, s.r.o., CZ-533 22 Býšť 34 (okres Pardubice) 

Tel.: +420 466 989 560, Tel.: +420 603 471 086 
E-mail: lontech@lontech.cz, Internet: www.lontech.cz 

 

 

FMX-004 Vlastnosti 

FMX-004 meria hodnoty náboja 

oboch polarít až do ±30 kV zo 

vzdialenosti 1”.  Výsledky sú 

súčasne znázornené tak ako v 

numerickej tak aj grafickej podobe 

na viacfarebnom displeji, ktorý tiež 

ukazuje aj stav nabitia batérie. 

Tlačidla pre obsluhu: POWER, 

ZERO, MODE a HOLD. 

 

Analógový výstup 

Prístroj má voliteľné príslušenstvo: 

kábel pre analógový záznam 

nameranej hodnoty do PLC, dátovú 

kartu, dataloger alebo iné 

záznamové zariadenie a držiak pre 

prichytenie pri pribežnom meraní. 

 

Údržba 

Pre optimálne výsledky je ako u 

každého meracieho prístroja nutná 

kalibrácia. Prístroj FMX-004 

odporúčame kalibrovať raz ročne. 

Firma Simco-ION ponúka 

kalibračný servis, ktorý obsahuje aj 

certifikát o kalibrácii. 
  

Rozsah 0 až ±1,49 kV (pre malé hodnoty); ±1.0 kV až ±30 

kV (pre vysoké hodnoty) 

Kontrola vyváženia 

iónov 

0 až ±300V 

Pracovná vzdialenosť 1" ±0.2" (25 mm ±0,5 mm); LED svetlá uľahčujú 

nastavenie správnej vzdialenosti 

Doba odozvy <1 s 

Presnosť ±10% 

LCD Displej Grafické zobrazenie: červená je kladná polarita; 

modrá je záporná polarita 

Obnova LCD displeje Zmena hodnoty 5x za sekundu 

Rozsah grafického 

zobrazenia 

(Auto) ±0.1 kV (malé hodnoty); ±2 kV (vysoké 

hodnoty); ±20V vyvážení iónov 

Digitálny displej Auto-ranging: 3 jednotky x.xx = 0 až ±1,49 kV 

alebo xx.x = ±1,0 kV až ±30,0 kV; xxx = 0 to 300 V 

(vyváženie iónov); [HOLD]: hodnota zostává na 

displeji; [A.OFF]: automatické vypnutie 

deaktivované; [Err]: Error ak je senzor poškodený; 

stav nabitia batérie (4 úrovne) 

ALARM 1 pípnutie POWER ON; stlačenie tlačidla POWER 

>3 s 3 pípnutie automatické vypnutie deaktivované; 

krátke pípnutia po 1 s po dobu 5 s pred 

automatickým vypnutím prístroja; kontinuálny zvuk 

znamená, že hodnota je cez rozsah 

Auto Power-off Napájanie sa vypne automaticky po 5 min; [A.OFF] 

sa zobrazí ak je táto funkcia vypnutá 

Prevádzkové 

podmienky 

Teplota 10 - 40ºC; vlhkosť 0-60% RH 

(nekondenzujúca) 

Napájanie 9V, 6F22Y manganese battery 

Životnosť batérie  Cca 30 hod. 

Materiál puzdra Vodivý plast (ABS) 

Rozmery 123 x 73 x 25 mm 

Hmotnosť 170 g 

Záruka 2 roky 
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