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• Przenośny prądowirowy przyrząd testujący do pomiaru 

przewodności elektrycznej metali nieżelaznych 

• Wyznaczanie fizycznych i technologicznych własności 
materiału 

• Monitorowanie stanu wysoko obciążonych elementów 

• Kontrolowanie wymieszania materiałów 

• Sortowanie metali i stopów 

• Sortowanie złomu 

• Bieżąca kontrola w przemysłowych zakładach metalur-
gicznych i przeróbki plastycznej 

• Kontrola jakości 

• Kontrola konserwacyjna samolotów 

• Określanie stopnia uszkodzenia cieplnego 

• Weryfikacja stanu starzenia stopów aluminium stoso-
wanych w konstrukcjach lotniczych 

SIGMATEST® 2.069 

 

 

 

 
  
® Zastrzeżony znak handlowy 

 

 





 
Zasada działania 

SIGMATEST® 2.069 jest przyrządem prądowiro-
wym, który mierzy przewodność elektryczną me-
tali nieżelaznych na podstawie impedancji zespo-
lonej sondy pomiarowej. Zakres pomiarowy przy-
rządu jest ustalony przez kalibrację. 

Przy pomiarze nieznanych elementów przyrząd 
przekształca wartość impedancji zespolonej w 
wartość przewodności elektrycznej. Wartość 
przewodności elektrycznej jest wskazana na 
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym przyrządu. 

Nowe cechy przyrządu SIGMATEST® 2.069 

SIGMATEST® 2.069 jest zasilanym z baterii, 
przenośnym przyrządem, zastępującym modele 
SIGMATEST 2.068 D i EC. Przyrząd posiada 
większość cech przyrządu SIGMATEST 2.068 D 
z następującymi ulepszeniami: 

• SIGMATEST 2.069 posiada nową częstotli-
wość testowania 960 kHz. Ta wyższa często-
tliwość umożliwia wykonywanie dokładnych 
pomiarów przewodności elektrycznej bardzo 
cienkich elementów. 

• SIGMATEST 2.069 daje możliwość przypi-
sania konkretnych częstotliwości do wzorców 
podczas kalibracji. 

• Przy wymianie sondy nie jest już konieczna 
wymiana EPROM-u. Charakterystyki sondy 
przenosi się teraz poprzez kartę pamięci CF i 
są "zapamiętane" dla każdej podłączonej 
sondy. 

• Ponad 30 MB trwałej pamięci użytkownika 
umożliwia zapamiętanie dużej ilości danych i 
nastaw testowania. Dane i nastawy testowa-
nia mogą być przenoszone z przyrządu po-
przez kartę pamięci CF. 

• Możliwe jest zdalne sterowanie przez ze-
wnętrzny PC poprzez interfejs RS-232. 

• Oprócz wprowadzania materiałowego współ-
czynnika temperaturowego dla badanych 
elementów użytkownik może teraz wprowa-
dzać konkretne współczynniki temperaturowe 
dla każdego z czterech wzorców kalibracyj-
nych. 

• Interfejs operatora może być obsługiwany w 
wielu różnych językach. 

Charakterystyki przyrządu SIGMATEST® 2.069 

• Szybkie i niezawodne wyznaczanie prze-
wodności elektrycznej z dużą dokładnością 

• Szeroki zakres pomiarowy od 0,5 do 65 
MS/m (1 % do 112 % IACS) 

• Korekcja odstępu do 500 µm dla utrzymania 
wysokiej dokładności przy pomiarze po-
wierzchni lakierowanych, powlekanych lub 
zapylonych 

• Konstrukcja sondy zapewniająca wysoką 
dokładność pomiaru blisko krawędzi elemen-
tu 

• Możliwość oddzielnej wymiany sondy i kabla 
sondy 

• Możliwość korekcji wartości przewodności 
elektrycznej w zależności od temperatury ba-
danego elementu za pomocą wewnętrznego 
lub zewnętrznego czujnika i współczynnika 
temperaturowego zdefiniowanego przez 
użytkownika 
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Charakterystyki przyrządu SIGMATEST® 2.069 (ciąg dalszy) 

• Pięć wybieralnych częstotliwości roboczych: 
60/120/240/480/960 kHz 

• Definiowany przez użytkownika współczynnik 
korekcyjny umożliwia korekcję mierzonych 
wartości dla skompensowania stałych błę-
dów, takich jak wklęsłe i wypukłe powierzch-
nie badanych elementów. 

• Jednolicie wysoka dokładność pomiaru ele-
mentów o różnych grubościach 

• Monitorowanie temperatury badanego ele-
mentu i sondy oraz automatyczny komunikat 
o rekalibracji, gdy temperatura zmienia się o 
±5 °C 

Przykłady zastosowań 

• Weryfikacja materiału w ramach kontroli ja-
kości 

• Określanie zasięgu obróbki cieplnej 

• Określanie czystości metalu 

• Monitorowanie jednorodności metalu 

• Monitorowanie wytrzymałości i twardości 

• Oznaczanie zawartości fosforu w miedzi 

• Monitorowanie polaryzacji odlewanej miedzi 

• Monitorowanie procesów wydzielania w sto-
pach Cu-Cr 

• Wykrywanie uszkodzeń cieplnych w kon-
strukcjach lotniczych 

• Segregacja złomu metali na podstawie prze-
wodności elektrycznej 

• Możliwość pomiarów przy wysokiej tempera-
turze materiału dzięki zabezpieczeniu sondy 
płytkami ceramicznymi o grubości do 500 µm 

Cechy przyrządu SIGMATEST® 2.069 

Tryby robocze 

SIGMATEST 2.069 może pracować w trybie 
TOUCH, CONTINUOUS lub TOUCH & STORE. 

W trybach TOUCH i TOUCH & STORE przyrząd 
wyczuwa badany element w miarę zbliżania son-
dy do punktu pomiarowego i automatycznie wy-
konuje pomiar. Wartość zmierzona jest zacho-
wana na wyświetlaczu LCD do chwili wyzwolenia 
następnego pomiaru. 

W trybie CONTINUOUS wartość wyświetlana na 
wyświetlaczu przyrządu jest ciągle uaktualniana i 
wskazuje chwilową wartość przewodności elek-
trycznej. 

 

W trybie CONTINUOUS dane testowania mogą 
być zapisywane na dysku użytkownika lub na 
karcie pamięci w tempie wybranym przez użyt-
kownika. 

W trybie TOUCH wartości przewodności elek-
trycznej mogą być zapisywane na wewnętrznym 
dysku lub na karcie pamięci za każdym przyci-
śnięciem przez operatora przycisku STORE. 

W trybie TOUCH & STORE każda wartość po-
miarowa jest automatycznie zapisywana na we-
wnętrznym dysku lub na karcie pamięci. 
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Tryby kalibracji 

Domyślnym trybem kalibracyjnym przyrządu 
SIGMATEST 2.069 jest pomiar 2 - 4 wzorców 
przewodności i wprowadzenie ich odpowiednich 
przewodności poprzez klawiaturę obsługową. 
Następnie przyrząd w oparciu o kalibrację dopa-
sowuje swoją wewnętrzną funkcję pomiarową. 

Tradycyjnie do każdego wzorca została przypi-
sana tylko jedna wartość będąca średnią wyni-
ków dla każdej z niezależnie pracujących często-
tliwości. Od dawna wiadomo, że można poprawić 
dokładność przez przypisanie wzorcom tzw. 
"specyficznej dla częstotliwości" przewodności 
elektrycznej. 

W przeszłości kalibrację specyficzną dla często-
tliwości można było wykonać, jeśli znane były 
wartości przewodności elektrycznej dla konkret-
nych częstotliwości. Przy wykonywaniu kalibracji 
specyficznej dla częstotliwości przy użyciu przy-
rządu SIGMATEST 2.068 trzeba było powtarzać 
kalibrację, gdy operator zmieniał częstotliwości 
testowania. Podczas nowej kalibracji operator 
musiał wprowadzić wartość przewodności elek-
trycznej dla konkretnej, wybranej częstotliwości. 

Dodatkową cecha wprowadzoną w przyrządzie 
SIGMATEST 2.069 jest możliwość wykonania 
kalibracji specyficznej dla częstotliwości jedno-
cześnie dla wszystkich częstotliwości roboczych. 
Po wybraniu tej funkcji z podmenu CALIBRA-
TION operator jest ponaglany do wprowadzenia 
specyficznej dla częstotliwości przewodności 
elektrycznej dla każdego wzorca (podanej na 
certyfikacie wzorca). Następnie dla każdej czę-
stotliwości SIGMATEST 2.069 oblicza funkcję 
pomiarową na podstawie wartości specyficznych 
dla częstotliwości (w przeciwieństwie do jednej 
wartości średniej). Dzięki tej metodzie poprawia 
się dokładność dla każdej częstotliwości i można 
zmieniać częstotliwość bez potrzeby ponownej 
kalibracji. 

Współczynniki temperaturowe dla dwuelemento-
wego zestawu wzorców kalibracyjnych dostar-
czonego z przyrządem są domyślnymi współ-
czynnikami temperaturowymi używanymi pod-
czas kalibracji. Na życzenie użytkownik może 
wprowadzić współczynniki temperaturowe specy-
ficzne dla materiału dla czterech wzorców kali-
bracyjnych. 

SIGMATEST 2.069 "pamięta" 

Po wykonaniu kalibracji i wprowadzeniu wartości 
wzorców przewodności elektrycznej przyrząd 
"pamięta" wartości i wywołuje je podczas następ-
nych kalibracji. Cecha ta eliminuje potrzebę po-
nownego wprowadzania wartości podczas każdej 
kalibracji. 

Po podłączeniu do przyrządu SIGMATEST 2.069 
nowej sondy trzeba włożyć do gniazda użytkow-
nika kartę pamięci zawierającą funkcję charakte-
rystyki sondy. Przyrząd wtedy odczytuje i zapisu-
je tę funkcję w pamięci. Przy następnym podłą-
czeniu sondy przyrząd rozpoznaje ją po numerze 
seryjnym i wywołuje z pamięci odpowiednią funk-
cję. Dzięki temu nie jest konieczne ręczne prze-
ładowanie pliku (lub wymiana EPROM w przy-
padku modelu 2.068) przy każdej wymianie son-
dy. Cecha ta jest szczególnie przydatna dla tych 
użytkowników, którzy stosują z tym samym przy-
rządem sondy o średnicy 8 mm i 14 mm. 

Granice alarmu 

Można wybrać wiele różnych granic alarmu. Do 
każdej granicy alarmowej można przypisać nie-
powtarzalny ton sygnału. 

Pamięć użytkownika 

Dysk wewnętrzny ma pojemność ponad 30 MB 
pamięci użytkownika. Dane testowania i nastawy 
można także kopiować lub zapisywać na przeno-
śnej karcie pamięci CF. Pojemność zależy od 
typu karty. Dane na kartach CF są zapisywane 
jako normalne pliki ASCII rozgraniczone przecin-
kami i mogą być bezpośrednio przesyłane do 
normalnego PC poprzez adaptor karty. 
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Przesyłanie danych do PC 

Można przesyłać dane do odległego PC wyposa-
żonego w adaptor karty pamięci CF. Dane są 
zapisywane na karcie w czytanym przez DOS 
formacie tekstowym ASCII rozgraniczonym prze-
cinkami. Pliki danych można łatwo importować do 
programów aplikacyjnych PC komputera główne-
go do obróbki, analizy, dokumentacji i archiwacji. 

Współczynnik korekcyjny 

Zmiany geometrii materiału mogą powodować 
błąd pomiaru. Przykładem jest pomiar elementów 
o zakrzywionych (wklęsłych lub wypukłych) po-
wierzchniach. Jeśli znana jest prawdziwa wartość 
przewodności, można skorygować błąd spowo-
dowany krzywizną powierzchni przez wprowa-
dzenie współczynnika korekcyjnego. Wartość 
zmierzona zostaje pomnożona przez współczyn-
nik korekcyjny i na wyświetlaczu LCD wyświetlo-
na jest skorygowana wartość. 

Kompensacja temperatury 

SIGMATEST 2.069 kompensuje zmiany prze-
wodności elektrycznej związane z temperaturą. 
W każdym przyrządzie zainstalowany jest do-
myślny współczynnik temperaturowy. Ponadto 
użytkownik może zdefiniować specyficzny współ-
czynnik temperaturowy w celu optymalizacji wy-
ników dla konkretnego zastosowania. 

Pomiar temperatury jest wykonywany przez czuj-
nik wbudowany w sondę albo przez podłączony 
zewnętrzny czujnik temperatury. Czujnik ze-
wnętrzny jest zalecany wtedy, gdy temperatura 
badanego elementu różni się od temperatury 
sondy. 

Konstrukcja 

Konstrukcja fizyczna 

SIGMATEST 2.069 jest zwartym, ręcznym przy-
rządem, który może być zasilany z baterii lub z 
sieci. Do zasilania z baterii przyrząd wykorzystuje 
pięć baterii typu AA (baterie alkaliczne jednora-
zowe lub akumulatory niklowo-wodorkowe). 

 

Baterie są zainstalowane w odejmowanej kase-
cie, którą można podłączyć do ładowarki (w 
przypadku akumulatorów) oddzielnej od przyrzą-
du. 

SIGMATEST 2.069 jest wyposażony w poręczną 
klawiaturę membranową i wyraźny, podświetlany 
wyświetlacz LCD. Ergonomiczna obudowa przy-
rządu jest łatwa do trzymania i lekka. Opcjonalna 
brezentowa torba nośna zabezpiecza przyrząd i 
jest wyposażona w taśmę naramienną do łatwej 
manipulacji. Dostępny jest także składany stolik. 

Przyrząd posiada złącza: 

• sondy pomiarowej 

• czujnika temperatury 

• RS-232 do zdalnego sterowania poprzez 
komputer PC 

• karty pamięci CF do zapisywania danych 
testowania i nastaw 

Sondy 

Dostępne są trzy różne sondy pomiarowe: 

• sonda prosta 14 mm 

• sonda kątowa (90°) 14 mm 

• sonda prosta 8 mm 

Zestawy oprzyrządowania zawierają jedną sondę 
(określoną przez numer zestawu), oprawę sondy 
(uchwyt ręczny), blok pryzmatyczny do ułatwienia 
pomiarów na powierzchniach zakrzywionych oraz 
kabel sondy. 
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Wzorce kalibracyjne 

Kompletny przyrząd zawiera dwuelementowy 
zestaw wzorców przewodności do kalibracji 
przed pomiarem. 

Wartości przewodności elektrycznej dla dwóch 
elementów wzorcowych wynoszą około 4,4 MS/m 
(8 % IACS) i 58 MS/m (100 % IACS). Kalibracja 
przy użyciu tych wzorców umożliwia pomiar z 
wysoką dokładnością w całym zakresie przewod-
ności. Do każdego wzorca dołączony jest certyfi-
kat stwierdzający przewodność elektryczną i 
określający możliwość odtworzenia aż do Nie-
mieckiego Krajowego Laboratorium Wzorców 
(PTB) i do Krajowego Instytutu Wzorców i Tech-
nologii USA (NIST). 

Dwuelementowe zestawy wzorców są umiesz-
czone w dolnej pokrywie przyrządu dla zabezpie-
czenia i zapewnienia łatwego dostępu. W razie 
potrzeby można je łatwo wyjąć. 

Zasilanie i ładowarka baterii 

Do pracy z zasilaniem z lokalnej sieci AC do-
stępny jest adaptor AC. W zamówieniu należy 
wyszczególnić rodzaj wtyczki potrzebnej do pod-
łączenia do lokalnej sieci. Adaptor AC jest włą-
czony do wszystkich kompletnych przyrządów 
SIGMATEST 2.069. 

Jeśli przyrząd ma być używany z akumulatorami, 
dostępna jest opcjonalna ładowarka. 

W zamówieniu należy podać napięcie robocze i 
kraj przeznaczenia przyrządu, żeby został do-
starczony adaptor na odpowiednie napięcie. 
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Dane techniczne - SIGMATEST 2.069 
 
Cecha SIGMATEST 2.069 

Zakres pomiarowy, wybieralny 0,5 do 65 MS/m (1 do 112 % IACS) 

Dokładność bezwzględna (tylko przyrząd) ±0,5 % mierzonej wartości 

Rozdzielczość ±0,1 % mierzonej wartości przy 60 kHz 

Korekcja odstępu do 500 µm 

Częstotliwości robocze 60/120/240/480/960 kHz 

Wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD o 16 stopniach szarości;  
320 x 240 pikseli; podświetlenie 

Klawiatura Klawiatura membranowa o 21 klawiszach;  
6 klawiszy z przypisanymi funkcjami, 3 klawisze  
z funkcjami kontrolowanymi przez oprogramowa-
nie; 12 klawiszy wprowadzania danych 

Interfejsy • 7-kołkowe gniazdo LEMO do sondy 
• 9-kołkowe złącze D do RS-232 
• gniazdo zasilacza 
• 4-biegunowe gniazdo Fischer do czujnika 

temperatury 

Czas pracy z jednym pełnym zestawem baterii 
z wyłączonym podświetleniem (baterie alkaliczne 
lub akumulatory niklowo-wodorkowe) 

• ok. 8 godzin przy użyciu akumulatorów 
2300 mAh w temperaturze 20 °C 

• ok. 8 godzin przy użyciu wysokiej jakości 
baterii alkalicznych w temperaturze 20 °C 
(zalecane Duracell) 

Napięcie robocze Zasilacz i ładowarka baterii mogą być dostoso-
wane do napięcia sieci w dowolnym kraju. 

Pamięć użytkownika • dysk wewnętrzny ok. 30 MB 
• przenośna karta pamięci CF (handlowo do-

stępne są karty o pojemności do 1 GB) 

Dane środowiskowe Zgodne z IP 54 

Dopuszczalna temperatura otoczenia Przyrząd: 0 do +55 °C 
Sonda: 0 do +55 °C 
Materiał: 0 do +70 °C 
Pomiar materiału o wyższej temperaturze jest 
możliwy przy zastosowaniu środków ochrony 
sondy lub chłodzenia. 

Masa Około 0,9 kg 

 

  
6 04/05 



SIGMATEST 2.069 

ZESTAWY STANDARDOWE 

Opis 

PRZYRZĄD SIGMATEST 2.069 z zestawem sondy 14 mm 
1 instrukcja obsługi 
1 przyrząd testujący SIGMATEST 2.069 
1 sonda 14 mm z uchwytem ręcznym 
1 podstawka pryzmatyczna 
1 kabel sondy 
1 zestaw wzorców kalibracyjnych 
5 akumulatorów 2300 mAh (Ni-mH) 
1 kaseta transportowa 
1 kompletny zasilacz sieciowy 

(klient ma podać kraj przeznaczenia) 
1 ładowarka baterii 

Numer identyfikacyjny

906 930 5 
 

 

PRZYRZĄD SIGMATEST 2.069 z zestawem sondy 8 mm 
1 instrukcja obsługi 
1 przyrząd testujący SIGMATEST 2.069 
1 sonda 8 mm z uchwytem ręcznym 
1 podstawka pryzmatyczna 
1 kabel sondy 
1 zestaw wzorców kalibracyjnych 
5 akumulatorów 2300 mAh (Ni-mH) 
1 kaseta transportowa 
1 kompletny zasilacz sieciowy 

(klient ma podać kraj przeznaczenia) 
1 ładowarka baterii 

 

906 398 6 
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SIGMATEST 2.069 

ELEMENTY STANDARDOWE 
 
Opis Numer identyfikacyjny 
Instrukcja obsługi 906 955 0 
Przyrząd testujący SIGMATEST 2.069 906 650 0 
Kaseta transportowa 906 834 1 
Kaseta z taśmą naramienną 907 261 6 
Ładowarka baterii 110 V / 120 V 907 066 4 
Zasilacz sieciowy do ręcznych przyrządów 908 007 4 
Akumulator AA, 2300 mAh (potrzeba 5 sztuk) 907 034 6 
Baterie alkaliczne AA 1,5 V (potrzeba 5 sztuk) 008 770 0 
Zapasowa oprawa baterii 905 465 0 
Czujnik temperatury 906 945 3 
Sonda standardowa 14 mm z uchwytem 906 808 2 
Sonda standardowa 8 mm z uchwytem 906 807 4 
Sonda kątowa 14 mm 906 809 0 
Podstawka pryzmatyczna 14 mm 136 350 6 
Uchwyt z podstawką pryzmatyczną 8 mm 146 183 4 
Uchwyt sondy 141 940 4 
Kabel sondy 908 006 6 
Zestaw wzorców kalibracyjnych (2 szt.): 
4,4 MS/m (8 % IACS), 58 MS/m (100 % IACS) 

908 100 3 

Specjalny zestaw wzorców kalibracyjnych (3 szt.): 
(30 % IACS), (42 % IACS), (60 % IACS) 

908 070 8 

Wzorzec przewodności 0,6 MS/m (1 % IACS) 908 028 7 
Wzorzec przewodności 2,1 MS/m (4 % IACS) 908 029 5 
Wzorzec przewodności 4,4 MS/m (8 % IACS) 908 030 9 
Wzorzec przewodności 11 MS/m (18 % IACS) 908 031 7 
Wzorzec przewodności 16 MS/m (28 % IACS) 908 032 5 
Wzorzec przewodności 17 MS/m (29 % IACS) 908 033 3 
Wzorzec przewodności 22 MS/m (38 % IACS) 908 034 1 
Wzorzec przewodności 30 MS/m (52 % IACS) 908 035 0 
Wzorzec przewodności 36 MS/m (62 % IACS) 908 036 8 
Wzorzec przewodności 58 MS/m (100 % IACS) 908 037 6 
Kabel szeregowy (modem zerowy) DB9F - DB9F 
do podłączenia przyrządu do portu Com na PC 

907 240 3 

Przenośna karta pamięci CF 32 MB 905 651 3 
Przenośna karta pamięci CF 64 MB 905 652 1 
Przenośna karta pamięci CF 128 MB 907 038 9 
Czytnik kart CF do podłączenia do portu USB na PC 907 264 0 
Oprogramowanie PC na płycie CD 906 971 2 
Składany stelaż przechylny 908 102 0 
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Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z firmą: 

FOERSTER INSTRUMENTS INCORPORATED 
140 Industry Drive 
RIDC Park West 
Pittsburgh, PA 15275-1028, USA 
Tel.: (412) 788-8976 
Fax: (412) 788-8984 
E-mail: sales@foerstergroup.com 
Internet: www. foerstergroup.com 
 
NDT SYSTEM 
Twardowskiego 21 
01-643 WARSZAWA 
Tel. 022 8325030 
Fax. 022 8339677 
E-mail:  ndt-sys@ndt-system.com.pl
Internet: www.ndt-system.pl 

Informacje i ilustracje mogą ulec zmianie. 
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