
 

 

 

 

 

√ Pomiar natężenia pola magnetycznego w zakresie  
od 10 nT do max. 1 mT 

√ Szczególnie wysoka czułość 0,1 nT 

√ Pomiar przenikalności magnetycznej materiału  
w zakresie μr = 1,00001 do 2,000 

√ Pomiary przenikalności magnetycznej z możliwością 
odtworzenia wyników do wzorców krajowych 

√ Metoda porównawcza do sprawdzania przenikalności 
badanego elementu w celu wykazania zmian materiału 
– tylko dla procedur specyficznych dla klienta 

√ Wybór jednostki skali wartości mierzonych, jak Tesla, 
kA/m, A/m, Oersted, Gauss 

 

 

Rys. 1. MAGNETOSCOP 1.069 
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Cechy 
• Poręczny, sterowany mikroprocesorem, kompak-

towy przyrząd z cyfrowym wyświetlaczem 
• Metoda harmonicznych z sondami FOERSTER® 
• Pomiar niezależny od położenia 
• Pomiar niewrażliwy na drgania 
• Rozpoznawanie i zapamiętywanie wartości szczy-

towej 
• Ciągłe wyświetlanie wyników 
• Interfejs RS232 do przesyłania danych i zdalnego 

sterowania 

• Kompaktowa pamięć USB do: 
– danych i nastawy przyrządu 
– przesyłania do PC w formacie .txt 

• Nastawne progi wartości granicz-
nych 

• Optyczne i/lub wzrokowe wskazanie 
alarmu 

• Praca z baterii lub zewnętrznego 
zasilacza AC 

• Szeroki asortyment sond 

Zastosowanie 

MAGNETOSCOP 1.069 jest stosowany w dwóch obszarach: 

1. Pomiar pól magnetycznych DC, różnic i gradientów pól DC na podstawie wielkości i kie-
runku oraz pomiary pól magnetycznych AC o częstotliwości do 180 Hz 

Przykłady zastosowań do pomiaru pola: 
• Pomiar amplitudy i kierunku ziemskiego pola magnetycznego 
• Określanie momentu magnetycznego dipola 
• Pomiar stanu odmagnesowania materiału 
• Określanie stałej cewki dla różnych cewek magnesujących 
• Pomiar niejednorodności różnych układów cewek 
• Określanie skuteczności systemów ekranowania magnetycznego 
• Pomiar niejednorodności ziemskiego pola magnetycznego wskutek obecności elementów fer-

romagnetycznych 
• Wykrywanie biegunów zakłócenia magnetycznego w materiałach 

 

 
Rys. 2. MAGNETOSCOP 1.069. Pomiar przenikalności 
na łopatce turbiny za pomocą sondy przenikalności 
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2. Pomiar przenikalności materiału. Do pomiaru przenikalności stosowane są dwie  
metody: 

a. 
Metodą tą określa się rzeczywistą wartość μr. Przyrząd automatycznie wyświetla aktualną wartość. 
Nie są już potrzebne tablice korekcyjne, ponieważ zostały wbudowane. Do nastawy przyrządu do 
pomiaru tą metodą wykorzystuje się wzorce kalibracyjne odtwarzalne do wzorców krajowych (PTB 
= Federalnego Urzędu Badań Fizyczno-Technicznych). 

Metoda pomiarowa 

 
Numer zamówienia Numer rysunku Wartość nominalna 

*1362372 1.068.01-9301-14 1,2 
1362364 1.068.01-9301-13 1,05 
1362356 1.068.01-9301-12 1,025 
1362348 1.068.01-9301-11 1,005 

* Ten wzorzec kalibracyjny jest odpowiedni do kalibracji we wszystkich zakresach pomiarowych przyrządu. 

Dodatkowych wzorców kalibracyjnych trzeba używać tylko do zwiększenia dokładności pomiaru i 
dopiero wtedy, gdy oczekiwane wartości przenikalności (μr) leżą w zakresie pomiarowym związa-
nym z każdym poszczególnym wzorcem kalibracyjnym. 

b. Metoda porównawcza
Metoda ta jest stosowana tylko przy wykonywaniu procedury porównania wskazanej wartości 
przenikalności badanej próbki z odczytem dla wzorca odniesienia. Jeśli wzorcem odniesienia jest 
wzorzec kalibracyjny odtwarzalny do wzorców krajowych (PTB), to odczyt przewodności jest war-
tością rzeczywistą. Przy opracowaniu nowej procedury należy w miarę możliwości użyć wzorców 
kalibracyjnych wymienionych w części dotyczącej metody pomiarowej. Starszych procedur dotyczy 
poniższa uwaga. 

 (dla istniejących klientów tylko specjalne procedury) 

 Uwaga: Istnieją ustalone procedury kontroli łopatek turbin, która przewidują zastosowanie 
metody porównawczej i użycie wzorca odniesienia nr ID 1551272, nr części 1.067-101-12, 
wartość 1,45. Jeśli wprowadza się jedną z tych procedur, trzeba zakupić i używać tych 
wzorców odniesienia. Odczyty przenikalności nie będą wartościami rzeczywistymi, a wyniki 
nie będą odtwarzalne do wzorców krajowych. Wzorca tego nie można używać do żadnych 
nowych procedur. 

 
Numer zamówienia Numer rysunku Wartość nominalna 

1551272 1.067-101-12 1,45 

Przykłady zastosowań pomiaru przenikalności 
• Pomiar przenikalności materiału w zakresie μ = 1,00001 do 2,000 
• Wykrywanie wtrąceń ferromagnetycznych w materiałach 
• Sprawdzanie zmian materiału (np. silnie obciążonych elementów turbin gazowych) 
• Wykrywanie wad materiałów spowodowanych naprężeniem 
• Sortowanie na podstawie przenikalności materiału 
• Pomiar zmian przenikalności materiału 
• Kontrola jakości stali nierdzewnej 
• Badania nieniszczące materiałów i elementów 
• Badania materiałów anizotropowych magnetycznie 
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Działanie 
Elektryczna zasada działania jest przedstawiona na poniższym schemacie blokowym (rys. 3). 
Jako element pomiarowy jest zastosowana sonda FOERSTER®. Żelazny rdzeń jest magnesowany 
polem sinusoidalnie zmiennym do stanu nasycenia. Z powodu kształtu pętli histerezy magnetycz-
nej przebieg zmian strumienia magnetycznego w żelaznym rdzeniu w funkcji czasu nie jest sinuso-
idalny. Zawiera on (według Fouriera) oprócz częstotliwości podstawowej nieparzyste harmoniczne 
częstotliwości wzbudzenia. Jeśli jednocześnie na żelazny rdzeń działa pole magnetyczne DC, w 
strumieniu, a w konsekwencji także w napięciu wtórnym sondy FOERSTER pojawiają się parzyste 
harmoniczne. Z powodu parzystych harmonicznych napięcie to jest miarą wielkości pola magne-
tycznego działającego na sondę. 

 

Rys. 3. Schemat blokowy przyrządu MAGNETOSCOP 1.069 
1. Oscylator 
2. Sonda FOERSTER 
3. Wzmacniacz pomiarowy 
4. Prostownik regulowany 

5. Wyświetlacz cyfrowy 
6. Przełączający wzmacniacz napięcia  

ze stopniem zdwajającym częstotliwość 
7. Wyjście analogowe 

Konstrukcja mechaniczna 
MAGNETOSCOP 1.069 jest kompaktowym przyrządem zasilanym z baterii. 
Przyrząd może być zasilany z baterii alkalicznej lub Ni-MH albo z zewnętrznego źródła zasilania. 
Gniazda przyłączeniowe sond, zewnętrznego zasilania elektrycznego i rejestratora (wyjście analo-
gowe) znajdują się na końcu przyrządu. Przedział baterii znajduje się pod pokrywką w dolnej czę-
ści obudowy. 
Do przeprowadzenia pomiaru za pomocą przyrządu MAGNETOSCOP 1.069 potrzebne są nastę-
pujące elementy: 

1 MAGNETOSCOP 1.069 
1 sonda pola magnetycznego lub 
1 sonda przenikalności 

a do pomiarów z użyciem sondy przenikalności 
1 wzorzec kalibracyjny. 
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Firma INSTITUT DR. FOERSTER opracowała standardowe zestawy funkcjonalne zawierające 
wszystkie wymagane elementy dla najczęściej spotykanych zastosowań. Są to: 

Standardowy zestaw funkcjonalny do pomiaru natężenia statycznych i wolnozmiennych dynamicz-
nych pól magnetycznych oraz gradientów pola w zakresie od 1 nT do 100 μT. Używana do tego 
celu sonda pola i gradientu składa się z pary sond umieszczonych w osobnych korpusach plasty-
kowych. Uchwyt zabezpieczający parę sond zapewnia ich położenie równoległe (pomiar bez-
względnego natężenia pola) lub antyrównoległe (pomiar gradientu). 

Pomiar pola magnetycznego nr 1802429 

Standardowy zestaw funkcjonalny do pomiaru przenikalności materiału w zakresie μr = 1,00001 do 
2,000. Sonda przenikalności używana do pomiaru i wzorzec kalibracyjny μr = 1,2 umożliwiają kali-
brację przyrządu i pozwalają na odtworzenie i odniesienie uzyskanych wyników aż do wzorców 
krajowych. 

Pomiar przenikalności nr 1803492 

Standardowy zestaw funkcjonalny do pomiaru przenikalności materiału w zakresie μr = 1,00001 do 
2,000 z dziesięć razy większą czułością niż sonda standardowa (x1). Sonda o wysokiej czułości 
(x10) jest przeznaczona do stałej instalacji i wymaga stałego położenia w ziemskim polu magne-
tycznym. 

Pomiar przenikalności nr 1801341 

Standardowy zestaw funkcjonalny do sprawdzania zmian materiału na podstawie zmian przenikal-
ności przy zastosowaniu metody porównawczej. Stosowane są sonda przenikalności i wzorzec 
odniesienia. Jednak dla wykorzystania tego zestawu funkcjonalnego trzeba także ustalić odpo-
wiednią procedurę testowania na podstawie wzorca odniesienia 1,45 (nr 1551272). Metoda ta za-
pewnia, że wyniki są porównywalne z wartościami granicznymi określonymi w procedurze testo-
wania. Wyniki nie mogą być odtworzone ani odniesione do wzorców krajowych. 

Porównanie przenikalności na podstawie wzorca odniesienia μ = 1,45 nr 1801880 

Do pomiaru pola za pomocą przyrządu MAGNETOSCOP 1.069 dostępny jest szeroki zakres 
sond. 

Para sond pola i gradientu jest odpowiednia do pomiaru natężenia statycznych i wolnozmiennych 
dynamicznych pól magnetycznych oraz gradientów pola w zakresie od 1 nT do 100 μT (równoległe 
ustawienie sond) i 200 μT (antyrównoległe ustawienie sond). Zakresy czułości przyrządu 1.069 
obowiązują wraz z tą sondą pola i gradientu. Efektywna długość rdzenia magnetycznego pary 
sond wynosi 32 mm. Dwie sondy są zamontowane w osobnych korpusach plastykowych o wymia-
rach 10 x 10 x 70 mm. Każda z sond jest połączona elastycznym kablem długości 3 m. Oddziele-
nie obu sond pozwala na ich zastosowanie w układzie równoległym do pomiaru natężenia pola lub 
w układzie antyrównoległym do pomiaru różnicy natężenia pola. 

Sonda pola i gradientu FOERSTER nr 1668455 

 
Na życzenie może być dostarczona plastykowa oprawa pozwalająca na równoległe lub antyrówno-
ległe zamocowanie sond, w zależności od zastosowania. Odległość między rdzeniami sond zamo-
cowanych w oprawie wynosi 20 mm lub 70 mm. Jeśli podczas pomiaru korpusy obu sond są 
umieszczone koło siebie, czułość sond zmienia się o około 1 % z powodu nieznacznego wzajem-
nego oddziaływania. Umieszczenie sond w wąskiej rurce z metalu nieżelaznego także nieznacznie 
zmienia czułość. Biała linia odciśnięta w plastykowym korpusie wskazuje dokładne położenie efek-
tywnego rdzenia sondy. Rdzenie sond i same sondy są zamocowane w oprawie z dokładnością 
±1° w stosunku do krawędzi plastykowego korpusu. 
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Do specjalnych zastosowań dostępna jest specjalna oprawa nr 1806297 o długości 436 mm. 
Oprawa ta ma trzy określone pozycje umieszczenia sond. Dodatkowo dostępna jest rura ochronna 
nr 1806300 do oprawy specjalnej. 

Mikrosonda pola osiowa FOERSTER nr 1667882 

Mikrosondy pola są odpowiednie do punktowego pomiaru natężenia statycznych i wolnozmiennych 
dynamicznych pól magnetycznych oraz gradientów pola w zakresie od 10 nT do mT. Efektywna 
długość rdzenia magnetycznego mikrosondy wynosi 5 mm przy średnicy 0,2 mm. Dwie sondy są 
zamontowane obok siebie w małym plastykowym korpusie o wymiarach 10 x 10 x 50 mm, przy 
czym odległość między rdzeniami sond wynosi 6 mm. Dwie białe linie wskazują położenie obu 
rdzeni. Kątowe odchylenie osi sondy od krawędzi plastykowego korpusu nie przekracza ±2°. Mi-
krosonda pola jest połączona z przyrządem kablem długości 3 m. 

Mikrosonda pola poprzeczna FOERSTER nr 1668200 

 

Sonda z punktowo-biegunowa zawiera dwie sondy, każda z rdzeniem magnetycznym o efektywnej 
długości 5 mm, w połączeniu różnicowym do zakresu natężenia pola od 10 nT do 1 mT. Obie son-
dy są zamocowane współosiowo w odległości 2 mm od siebie, w stożkowym korpusie plastyko-
wym o średnicy 12 mm. Wierzchołek rdzenia sondy II znajduje się o około 2 mm za małą metalową 
płytką, zamocowaną do końca korpusu sondy. Sonda punktowo-biegunowa jest połączona z przy-
rządem za pomocą kabla długości 3 m. Sonda punktowo-biegunowa jest stosowana do względne-
go pomiaru pól wychodzących pionowo z badanego elementu (np. do sortowania materiału na 
podstawie różnych resztkowych pól magnetycznych). 

Sonda punktowo-biegunowa FOERSTER nr 1668528 

 

Sonda różnicowa zawiera dwie sondy o efektywnej długości rdzenia magnetycznego 32 mm w 
połączeniu różnicowym do pomiaru natężenia pola od 1 nT do 200 μT. Te dwie sondy są zamoco-
wane współosiowo w odległości 100 mm od siebie, w plastykowej rurce. MAGNETOSCOP identy-
fikuje podłączoną sondę różnicową i automatycznie przełącza na zakres pomiarowy od 100 μT do 
200 μT. Sonda różnicowa jest połączona z przyrządem za pomocą kabla długości 3 m. 

Sonda różnicowa FOERSTER z kablem 3 m nr 1668960 

Sondy różnicowe są stosowane do wykrywania zakłócających pól magnetycznych i do określania 
momentu magnetycznego obiektów zakłócających. 
Zależność przestrzenna (tj. ruch sondy w ziemskim polu magnetycznym) = 50 gamma. 
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Sonda przenikalności FOERSTER nr 1668145 
Sonda przenikalności 10x Sensitivity FOERSTER nr 1668170 

 
Sonda przenikalności służy do dokładnego pomiaru przenikalności materiału rzędu wielkości μr = 
1,00001 do 2,000. Sonda przenikalności może być także stosowana do testowania materiałów 
niemagnetycznych na obecność wtrąceń żelaza lub innych materiałów ferromagnetycznych. Natę-
żenie pola do pomiarów przenikalności wynosi około 75 kA/m. 
Sonda przenikalności 10x Sensitivity ma czułość 10 razy większą niż standardowa sonda przeni-
kalności. Sonda ta jest przeznaczona do stałej instalacji dla zapewnienia stałego położenia w 
ziemskim polu magnetycznym. Niezmienność zera jest mniejsza, a regulacja zera jest trochę trud-
niejsza. Sonda 10x Sensitivity jest najbardziej odpowiednia do pomiaru bardzo małych wartości 
przenikalności magnetycznej. 
Materiały mierzone za pomocą sond przenikalności powinny być w miarę możliwości grubsze niż 
około 8 mm. Dokładne pomiary elementów cieńszych niż 8 mm mogą być możliwe przez ułożenie 
na sobie dwóch elementów, ale szczelina powietrzna między nimi musi być możliwie jak najmniej-
sza. 
Płaska powierzchnia, na której umieszczona jest sonda przenikalności, musi mieć średnicę nie 
mniejszą niż około 20 mm. Przy pomiarze na zakrzywionych powierzchniach promień krzywizny 
nie powinien być mniejszy niż około 40 mm. 
Jeśli którykolwiek z wymaganych wymiarów jest mniejszy niż podano powyżej, przyrząd wskaże 
przenikalność mniejszą od rzeczywistej wartości. 
Przy pomiarze przenikalności wykorzystuje się następującą zasadę: Cylindryczny magnes stały ma 
określony rozkład linii sił pola. Wszystkie linie sił pola tego stałego magnesu leżą w płaszczyźnie 
przechodzącej przez środek cylindra między dwoma biegunami równolegle do osi cylindra. Po 
każdej stronie cylindrycznego magnesu, w płaszczyźnie prostopadłej do osi cylindra w środku ma-
gnesu umieszczona jest sonda gradientu. Linie sił pola są wtedy prostopadłe do osi obu sond FÖ-
RSTER. Zatem sondy nie mierzą pola magnetycznego cylindrycznego magnesu. Jeśli magnes ten 
umieści się następnie na materiale o przenikalności większej niż 1, następuje lekkie przemiesz-
czenie magnetycznego punktu zerowego magnesu w kierunku materiału, na którym umieszczono 
magnes. W zakresach niskiej przenikalności przemieszczenie to jest miarą przenikalności materia-
łu. 

Mikrosonda różnicowa FOERSTER nr 1667890 

 
Mikrosonda różnicowa mierzy różnice natężenia słabych źródeł pola magnetycznego od 10 nT do 
1 mT. Dolna strona sondy jest zabezpieczona przed ścieraniem nakładką ze spieku węglikowego. 
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Dane techniczne 
Przybliżone wymiary przyrządu: 266 mm x 144 mm x 63,5 mm 

(dł. x szer. x wys.) 

Waga przyrządu: 0,86 kg 

Dopuszczalny zakres temperatury: 0 – 40 °C 

Dokładność pomiaru natężenia pola: 2,5 % wartości pełnej skali we wszystkich  
zakresach 

Czas reakcji wyświetlacza przyrządu: ≤ 0,3 s 

Graniczna częstotliwość wyjścia analogowego: ≤ 180 Hz 
Wyjście analogowe: impedancja wyjściowa 100 Ω 
Napięcie wyjściowe: ± 1 V 
Prąd wyjściowy:  max. 10 mA, odporny na prąd zwarciowy 

 

 

 

Zakresy pomiarowe dla odczytów pełnej skali przyrządu. Dla sond wymienionych niże za-
kresy są ustawiane automatycznie. 

 
Sonda Zakresy czułości 

Zakresy pomiarowe dla sond: 
Para sond pola i gradientu nr 1668455 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikrosonda pola, osiowa nr 1667882 

Mikrosonda pola, poprzeczna nr 1668200 

Mikrosonda różnicowa nr 1667890 

Sonda punktowo-biegunowa nr 1668528 

Sonda różnicowa nr 1668960 
 

 
0,01 μT 
0,03 μT 
0,1 μT 
0,3 μT 

1 μT 
3 μT 

10 μT 
30 μT 

100 μT 

automatyczne mnożenie przez 10 

automatyczne mnożenie przez 10 

automatyczne mnożenie przez 20 

automatyczne mnożenie przez 20 

automatyczne mnożenie przez 2; 
w zakresie 100 μT automatyczne  

przełączenie na 200μT 
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Zakresy pomiarowe dla: Rozdzielczość Dokładność pomiaru (+/-) 
Sonda przenikalności 1.069.01 – 3001 
μr = 1,000 - 1,001 
μr = 1,000 - 1,003 
μr = 1,000 - 1,010 
μr = 1,000 - 1,030 
μr = 1,000 - 1,100 
μr = 1,000 - 1,300 
μr = 1,000 - 2,000 

 
0,00001 
0,00001 
0,00001 
0,00001 
0,0001 
0,0001 
0,001 

 
0,0001 
0,0001 
0,001 
0,001 
0,01 
0,01 
0,01 

 
lub 5 % war-
tości rzeczy-
wistej, zaw-
sze wartość 
większa 

Zakresy pomiarowe dla: Rozdzielczość Dokładność pomiaru (+/-) 
Sonda przenikalności 1.069.01 – 3010 
(czułość 10x) 
μr = 1,000 - 1,0001 
μr = 1,000 - 1,0003 
μr = 1,000 - 1,001 
μr = 1,000 - 1,003 
μr = 1,000 - 1,010 
μr = 1,000 - 1,030 
μr = 1,000 - 1,100 
μr = 1,000 - 1,300 
μr = 1,000 - 2,000 

 
 
0,00001 
0,00001 
0,00001 
0,00001 
0,00001 
0,00001 
0,0001 
0,0001 
0,001 
 

 
 
0,00001 
0,00001 
0,0001 
0,0001 
0,001 
0,001 
0,01 
0,01 
0,01 
 

 
 
lub 5 % war-
tości rzeczy-
wistej, zaw-
sze wartość 
większa 
 

 

Oprzyrządowanie przyrządu 

 

• Stojak z powłoką PCW dla ułatwienia obsługi przyrządu na stojąco 
Druciany stojak przechylny 

• Odporna konstrukcja ramki drucianej, składana dla łatwego składowania 
• Położenie przyrządu pod kątem 45° dla zmniejszenia odblasku i zmęczenia użytkownika 

• Boczne i tylne paski uchwytowe dla łatwej obsługi jedną ręką 
Brezentowa torba nośna 

• Taśma ramienna z kieszonką magazynową 
• Trwały materiał brezentowy z wyraźnym okienkiem z przodu 
• Pełna możliwość obsługi przyrządu umieszczonego w torbie 
• Otwarcie torby na obu końcach dla łatwego dostępu do przyrządu 
• Otwarty od góry panel umożliwiający podłączenie kabli 
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Instrukcje zamawiania 

Opis Nr zamówienia 

MAGNETOSCOP 1.069 do pomiaru pola magnetycznego, 
zawierający: 

Standardowe zestawy funkcjonalne 

1 przyrząd pomiarowy MAGNETOSCOP 1.069 
1 parę sond pola i gradientu z kablem 3 m 
1 oprawę sondy pola 
1 kasetę transportową 
5 baterii "AA" 1,5 V (alkalicznych IEC LR6) 
1 instrukcję obsługi przyrządu MAGNETOSCOP 

 

1802429 

MAGNETOSCOP 1.069 z mikrosondą pola osiową, 
zawierający: 
1 przyrząd pomiarowy MAGNETOSCOP 1.069 
1 mikrosondę pola, osiową 
1 kasetę transportową 
5 baterii "AA" 1,5 V, (alkalicznych IEC LR6) 
1 instrukcję obsługi przyrządu MAGNETOSCOP 

 

1805070 

MAGNETOSCOP 1.069 z mikrosondą pola poprzeczną, 
zawierający: 
1 przyrząd pomiarowy MAGNETOSCOP 1.069 
1 mikrosondę pola, poprzeczną 
1 kasetę transportową 
5 baterii "AA" 1,5 V (alkalicznych IEC LR6) 
1 instrukcję obsługi przyrządu MAGNETOSCOP 

 

1805088 

MAGNETOSCOP 1.069 z sondą punktowo-biegunową, 
zawierający: 
1 przyrząd pomiarowy MAGNETOSCOP 1.069 
1 sondę punktowo-biegunową 
1 kasetę transportową 
5 baterii "AA" 1,5 V, (alkalicznych IEC LR6) 
1 instrukcję obsługi przyrządu MAGNETOSCOP 

 

1805096 

MAGNETOSCOP 1.069 z sondą różnicową, 
zawierający: 
1 przyrząd pomiarowy MAGNETOSCOP 1.069 
1 sondę różnicową, kabel 3 m 
1 kasetę transportową 
5 "AA" Batteries 1.5V, (IEC LR6 Alkaline) 
1 instrukcję obsługi przyrządu MAGNETOSCOP 

 

1805100 

MAGNETOSCOP 1.069 z mikrosondą różnicową, 
zawierający: 
1 przyrząd pomiarowy MAGNETOSCOP 1.069 
1 mikrosondę różnicową 
1 kasetę transportową 
5 baterii "AA" 1,5 V, (alkalicznych IEC LR6) 
1 instrukcję obsługi przyrządu MAGNETOSCOP 

 

1805118 

MAGNETOSCOP 1.069 z sondą pola resztkowego, 
zawierający: 
1 przyrząd pomiarowy MAGNETOSCOP 1.069 
1 sondę pola resztkowego 
1 kasetę transportową 
5 baterii "AA" 1,5 V, (alkalicznych IEC LR6) 
1 instrukcję obsługi przyrządu MAGNETOSCOP 

 

1805126 
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Opis Nr zamówienia 

Zestaw do pomiaru przenikalności, 
zawierający: 
1 przyrząd pomiarowy MAGNETOSCOP 1.069 
1 sondę przenikalności nr 1668145 
1 wzorzec kalibracyjny μr = 1,2 
1 kasetę transportową 
5 baterii "AA" 1,5 V, (alkalicznych IEC LR6) 
1 instrukcję obsługi przyrządu MAGNETOSCOP 

 

1803492 

Zestaw do pomiaru przenikalności, 
zawierający: 
1 przyrząd pomiarowy MAGNETOSCOP 1.069 
1 sondę przenikalności nr 1668170 
1 wzorzec kalibracyjny μr = 1,2 
1 kasetę transportową 
5 baterii "AA" 1,5 V, (alkalicznych IEC LR6) 
1 instrukcję obsługi przyrządu MAGNETOSCOP 

 

1801341 

Zestaw do porównania przenikalności, 
zawierający: 
1 przyrząd pomiarowy MAGNETOSCOP 1.069 
1 sondę przenikalności nr 1668145 
1 wzorzec odniesienia nr 1551272 
1 kasetę transportową 
5 baterii "AA" 1,5 V, (alkalicznych IEC LR6) 
1 instrukcję obsługi przyrządu MAGNETOSCOP 

 

1801880 

Zestaw do porównania przenikalności o wysokiej czułości, 
zawierający: 
1 przyrząd pomiarowy MAGNETOSCOP 1.069 
1 sondę przenikalności nr 1668170 
1 wzorzec odniesienia nr 1551272 
1 kasetę transportową 
5 baterii "AA" 1,5 V, (alkalicznych IEC LR6) 
1 instrukcję obsługi przyrządu MAGNETOSCOP 

 

1802518 

 

 
Kabel przedłużający, opcjonalny 1.069.01-99xy  
Kabel przedłużający, 3 m, opcjonalny 1.069.01-9900 1804421 
Kabel przedłużający, 10 m, opcjonalny 1.069.01-9901 1803972 
Kabel przedłużający, 15 m, opcjonalny 1.069.01-9902 1803980 
Kabel przedłużający, 25 m, opcjonalny 1.069.01-9903 1803964 
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W celu rozwiązania specjalnych problemów prosimy o kontakt: 

INSTITUT DR.FOERSTER 
GmbH & Co. KG 
Skrytka 1564 
D-72705 Reutlingen, Niemcy 
 
Przedstawiciel: 
NDT System 
www.ndt-system.com.pl 
biuro@ndt-system.com.pl 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian  
w rysunkach i danych. 

E-mail: s-all@foerstergroup.de 
http://www.foerstergroup.de 

Wersja: 05/08 
Autor: DO 
Zamówienie nr: 1905090 

 

 
Opis Nr zamówienia 

 Elementy standardowe 

Przyrząd pomiarowy MAGNETOSCOP 0307769 
Kaseta transportowa 0308064 
Brezentowa torba nośna z taśmą naramienną 0313840 
Ładowarka baterii 0307475 
Zasilacz 230V, 50Hz 0308366 
Akumulator Ni-MH 1,2 V, 1400 mAh 0150932 
Bateria "AA" 1,5 V (alkaliczna) 0087700 
Adapter sondy do sond 1.068 0308374 
Kompaktowa pamięć USB 0309044 
  
Para sond pola i gradientu, 3 m 1668455 
Uchwyt do sondy pola 1606417 
Mikrosonda pola osiowa 1667882 
Mikrosonda pola poprzeczna (FK 5Q-B15-1) 1668200 
Sonda punktowo-biegunowa 1668528 
Sonda różnicowa, kabel 3 m 1668960 
Rura ochronna 50, do sondy różnicowej 1844032 
Mikrosonda różnicowa 1667890 
Sonda pola resztkowego 1668218 
Kompaktowa pamięć USB, 64 MB 0309044 
Sonda przenikalności 1668145 
Sonda przenikalności o zwiększonej czułości, 10x 1668170 
Sonda przenikalności o małych wymiarach 1806416 
Wzorzec kalibracyjny μr = 1,2 z certyfikatem 1362372 
Wzorzec kalibracyjny μr = 1,05 z certyfikatem 1362364 
Wzorzec kalibracyjny μr = 1,025 z certyfikatem 1362356 
Wzorzec kalibracyjny μr = 1,005 z certyfikatem 1362348 
Sonda przenikalności z certyfikatem 1551272 
Kabel łączący, 2 m do sondy przenikalności o małych wymiarach 1806424 
Rura ochronna do uchwytu (sonda pola i gradientu) 1806300 
Uchwyt do pary sond pola i gradientu o odległości środków 400 mm 1806297 
Wzorzec odniesienia (stosowany tylko do starszych istniejących pro-
cedur – nie stosować do nowych procedur) 

1551272 

Ładowarka z oprzyrządowaniem i akumulatorami 0339520 
Oprawa baterii 0339539 
Instrukcja obsługi przyrządu MAGNETOSCOP  
 


