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Tudás, szakértelem, tapasztalat

Tudás, szakértelem, tapasztalat
Ennek az alapelvnek a fényében a FISCHER cégnél
1953 óta fejlesztenek innovatív ellenőrző műszereket a rétegvastagságméréshez, anyaganalízishez,
mikrokeménység méréshez és anyagvizsgálathoz. A
FISCHER készülékei ma a világon mindenütt megtalálhatók, ahol pontosságra és megbízhatóságra van
szükség.
Kutatás és fejlesztés
A műszakilag vezető termékek megalkotásának igénye
erős fókuszálásra ad okot a kutatás és fejlesztés terén.
Minden egyes FISCHER terméket Németországban fejlesztenek és gyártanak. A fejlesztésekben a FISCHER
szorosan együttműködik egyetemekkel és kutatóintézetekkel.
A németországi telephelyen a dolgozók 20%-a dolgozik a kutatás és fejlesztés területén. Magasan képzett mérnökök és tudósok, a fizika, a kémia, az elektronika, mérnöktudományok és informatika területeiről,
folyamatosan új, innovatív termékek és eljárások fejlesztésén dolgoznak.

Németországi gyártóközpont
Ahhoz, hogy a termékek megfeleljenek a magas minőségi elvárásoknak, a FISCHER egy nagyon komoly üzemen belüli gyártási elhivatottsággal bír. A gyártóhelyeken magasan képzett szakemberek dolgoznak a legmodernebb gépeken. A „Made in Germany“ mottó a
FISCHER filozófia egyik fontos alapja, melybe a minőség tudata annyira mélyen bevésődött, hogy még a
legkisebb, szemlátomást lényegtelen részletek is nagy
figyelmet kapnak.
Termékskála
A FISCHER termékválaszték széles skálában kínál mérőés analízisműszereket a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz és iparágakhoz. Emellett mindig a megfelelő mérési eljárások kerülnek kiválasztásra, a nagy pontosságú
eredmény érdekében.
Legyen szó mágneses indukcióról vagy örvényáramról, a béta-visszaszórásos eljárásról, coulometriáról,
mikrokeménységről vagy röntgenfluoreszcenciáról – a
FISCHER rendelkezik a megfelelő technológiával.
Világszerte iparágak, kutatások és tudományok bíznak
a műszerek megbízhatóságában és pontosságában.
Erre a kihívásra a FISCHER, a modern mérőrendszerek
és innovatív szoftverek konzekvens fejlesztési és minőségi stratégiájával válaszol.

RÉTEGVASTAGSÁG

ANYAGANALÍZIS

MIKROKEMÉNYSÉG

ANYAGVIZSGÁLAT

Anyagvizsgálat
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Rétegvastagság mérés és anyagvizsgálat

Legyen szó lakkozott vagy galvanizált rétegről, mágneses vagy nem mágneses anyagon – a FISCHER, kézi
műszerektől, egészen a nagyteljesítményű és kényelmes
kézi mérőműszerekig terjedő termékkínálatában megtalálja a megfelelő mérőműszert a pontos rétegvastagság méréshez.
Az asztali és hálózatba kapcsolható multimérőrendszerek a moduláris kivitelüknek köszönhetően rendkívül sokoldalúak és a rétegvastagság mérése
mellett az anyagvizsgálatra is alkalmasak.
Különböző alkalmazások és változó alapanyagok? A
FISCHER műszerekkel és a feladathoz megfelelő szondával Önnek ez nem jelent akadályt.
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FISCHER DataCenter Software
A FISCHER DataCenter szoftverrel lényegesen bővül a
FISCHER kéziműszerek funkcionalitása. A mérési értékek egyszerűen és gyorsan átvihetők a személyi számítógépre, ahol tetszés szerint szerkeszthetők és archiválhatók. Sokoldalú kiértékelő és statisztikai funkciók,
mint pl. hisztogram, kumulált gyakoriság stb. és különféle grafikus és táblázatos megjelenítési forma áll rendelkezésre. Ezenkívül a gyártásdiagnosztikai diagram
(FDD, Factory Diagnostics Diagram) egy felhasználóbarát lehetőséget is kínál a gyártás-felügyelethez. A
DataCenter szoftverrel egyedi jelentések hozhatók létre
és saját logókkal, képekkel és grafikákkal vagy beolvasott nyomtatványok alapján szerkeszthetők.

Termékválaszték

Kicsi, kompakt és robusztus. Az MP0 és MP0R sorozat
műszerei egyszerűen, gyorsan, roncsolásmentesen és
a FISCHER-től megszokott pontossággal mérnek rétegvastagságot. Csekély súlyának, két háttérvilágítású LCD
kijelzőnek és egy kopásálló szondafejnek köszönhetően helyszíni alkalmazások ideális eszköze. A munkadarab geometriája és permeabilitása csekély befolyással van a mérési eredményekre. Ezenkívül a műszerek
nem ferromágneses alapanyagok esetén, egy szabadalmaztatott vezetőképesség kiegyenlítéssel is rendelkeznek. Legyen szó sima vagy durva felületekről, de még a
legvékonyabb rétegek is nagy pontossággal mérhetők.
A műszerek vagy a mágneses indukción alapuló
(PERMASCOPE), az örvényáramos mérési elven alapuló (ISOSCOPE) mérési eljárás vagy mindkét mérési
elv (DUALSCOPE) alapján működnek. Legyen szó alumíniumról vagy vasról, az alapanyagot a mérőrendszer automatikusan felismeri és kiválasztja a megfelelő mérési eljárást.
PERMASCOPE® MP0 típus integrált szondával, rétegvastagság méréshez acélon és vason.
DUALSCOPE® MP0 típus integrált szondával, rétegvastagság méréshez gyakorlatilag minden fémes alapanyagon.

Konténer: korrózióvédő-bevonat

Homlokzati elemek: anódizált
alumínium
rétegek

Az MP0 műszerek teljesítményét kiterjesztve az MP0R
család műszerei 10 000 mérési érték befogadására
képes tárolóhellyel és speciális mérési módokkal rendelkeznek a korrózióvédő-bevonatok, IMO PSCP és
SSPC-PA2 mérési előírások szerinti méréseket illetően.
Az USB csatlakozó segítségével a műszerek a személyi számítógépre csatlakoztathatók, ahol a mérési értékek, a kényelmesen kezelhető FISCHER DataCenter
szoftverrel kiértékelhetők és jegyzőkönyvbe vehetők.
A fixen csatlakoztatott kábelszondával rendelkező FP
modellekkel a nehezen elérhető helyeken és különböző mintadarab geometriák esetén is egyszerű és pontos méréseket lehet végezni.

Rétegvastagság

PERMASCOPE® MP0R és MP0R-FP típus integrált szondával, ill. kábelszondával, rétegvastagság méréshez
acélon és vason.
DUALSCOPE® MP0R és MP0R-FP típus integrált szondával, ill. kábelszondával, rétegvastagság méréshez gyakorlatilag minden fémes alapanyagon.
ISOSCOPE® MP0R típus integrált szondával a színesfém-alapon képzett vékony rétegek nagy pontosságú
méréséhez.
DUALSCOPE® MP0RH-FP kábelszondával a vastagabb
fém- vagy védőrétegek méréséhez acélon és vason.

Korrózióvédő-bevonatok mérése zord
környezetekben
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Rétegvastagság

A jól bevált FMP család kézi mérőeszközei, a cserélhető
szondáknak köszönhetően különösen rugalmasan alkalmazhatók a rétegvastagság mérése terén. Mágneses
indukciós (DELTASCOPE), örvényáramos (ISOSCOPE)
vagy mindkét eljáráshoz (DUALSCOPE).
A moduláris kialakítás miatt, a megfelelő mérési feladathoz teljesen egyedi, megfelelő mérési rendszer állítható
össze. Ehhez különbözően felszerelt mérőműszerek és
nagy pontosságú szondák sokasága áll rendelkezésre.
DELTASCOPE® FMP10 és FMP30 típus rétegvastagság
méréséhez acélon és vason.
ISOSCOPE® FMP10 és FMP30 típus a színesfém-alapon
képzett vékony rétegek nagy pontosságú méréséhez.
DUALSCOPE® FMP20 és FMP40 típus gyakorlatilag minden fémes alapanyag rétegvastagság méréséhez.

Gépalkatrész: cink vason
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Anódizált réteg alumíniumon

FMP10 és FMP20 típusok belépő szintű műszerek a professzionális méréstechnikába, ideálisak a szúrópróbaszerűen vett mintákhoz és ellenőrző mérésekhez. Kön�nyen kezelhetők és robusztus házzal, nagy képátmérőjű, grafikus színes képernyővel és USB csatlakozóval
rendelkeznek. Így a rögzített mérési értékek, a kényelmesen kezelhető FISCHER DataCenter szoftverrel kiértékelhetők és jegyzőkönyvbe vehetők.
FMP30 és FMP40 típusok ezen felül különböző stratégiákkal rendelkeznek a mérési értékek rögzítését illetően,
a számos, ügyfélspecifikus mérési feladat számára és
akár 20 000 mérési érték tárolásához pedig nagyobb
tárolóhellyel, valamint Bluetooth®-adatátvitellel vannak
ellátva. A részletes grafikus és statisztikus kiértékelési
lehetőségek által kiválóan alkalmasak komplex mérési
feladatokhoz. Ezenkívül a készülék, a tárolt IMO PSPC,
SSPC-PA2, QUALANOD és QUALICOAT mérési előírások szerint is tud mérni.

Cink-lamella réteg acél féktárcsán

Termékválaszték

A DUALSCOPE® FMP100 típussal egy különösen nagy
teljesítményű és felhasználóbarát mérőműszer áll rendelkezésére a sokoldalú rétegvastagság mérések terén.
A mágneses indukciós és örvényáramos mérési elven
alapuló eljárások, valamint nagy pontosságú szondák
széles kínálatának köszönhetően ezt a műszer az igényes és gyakorta változó mérési feladatokra fejlesztették. A Windows™ CE operációs rendszerrel, grafikus kezelőfelülettel, nagy felbontású érintőképernyővel, több ezer mérési feladatot befogadó tárhellyel
és széleskörű kiértékelő és statisztikai funkciókkal felszerelve, ideális megoldást nyújtanak a professzionális rétegvastagság méréshez. Legyen szó autóiparról,
galvanizálásról vagy eloxálásról, komoly korrózióvédelemről vagy finom rétegekről, ez a műszer mindenhol megfelel a pontosság és a megbízhatóság legmagasabb igényeinek.
A DUALSCOPE® H FMP150 típus ezenkívül a mágneses
mérési eljárással is rendelkezik és lehetőséget nyújt, vastag nem mágneses, de vezetőképes vasra és acélra felvitt vezetőképes rétegek, valamint színesfémekre felvitt
nikkelrétegek pontos méréséhez.

Lakk rétegvastagság mérése acélon

Rétegvastagság

Az opcionálisan elérhető, FISCHER DataCenter IP
(Inspection Plan) vizsgálati tervezőszoftverrel a személyi számítógépen egyedi vizsgálati tervek készíthetők
és a mérőműszerre tölthetők. A felhasználót a mérőműszer lépésről lépésre végigvezeti a vizsgálati terv mérési folyamatán és tárolt képekkel, vázlatokkal és műszaki rajzokkal vizuális támogatást nyújt. A mérési értékek rögzítése után az adatok visszatöltésre kerülnek a
számítógépre, ahol kényelmesen és részletesen kiértékelhetők és jegyzőkönyvbe vehetők, mialatt a mérőműszerrel már új méréseket végeznek. Az FMP100 és
FMP150 típusú mérőműszerek ezáltal multifunkcionális
adatterminálokká válnak.

Mérés állvánnyal
íves eloxált darabokon

Lakk rétegvastagság mérése az
FD13H kettős szondával
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Rétegvastagság

SR-SCOPE® RMP30-S
A nyomtatott áramkörök réz rétegvastagsága vezetőképesség méréssel kerül roncsolásmentes meghatározásra. Ideális multilayer és vékony laminátokhoz, mivel a
takarásban lévő vagy felfekvő rétegek befolyása nem
áll fenn.

PHASCOPE PMP10
A PMP10 típust elsősorban a galvanizálásnál és a
nyomtatott áramköri iparban alkalmazzák, különböző
alapanyagokra felvitt fémbevonatok minőségellenőrzéséhez. Elsősorban acélra felvitt nikkel, cink vagy réz
rétegvastagságának méréséhez használják, nagyon
durva felületek esetén is. Ezenkívül a réz rétegvastagsága is pontosan megmérhető a nyomtatott áramkörökön és azok furataiban.
®

COULOSCOPE® CMS®
A CMS műszerek nagy pontossággal és gyorsan mérnek
csaknem minden fémes réteget – többszörös rétegeket
is – tetszőleges alapanyagokon. Ezek a coulometrikus
eljárás alapján dolgoznak, rétegoldással. Az egyszerű és menüvezérelt kezelésnek köszönhetően, kiválóan
alkalmasak a galvanizálási gyártás-felügyeletben történő alkalmazáshoz vagy a kész alkatrészek beérkezés-ellenőrzéséhez.
A CMS® STEP típust egyedi rétegek és potenciálkülönbségek szabványos STEP tesztméréseihez alkalmazzák,
pl. a többszörös nikkelrétegek minőségellenőrzésénél.
A STEP teszt (Simultaneous Thickness and Electrochemical
Potential determination), az egyedi rétegvastagságok
és egy nikkelréteg-rendszer elektrokémiai potenciálkülönbségének egyidejű meghatározását támogató mérési mód. A rétegvastagság mérés a coulometrikus eljárás alapján történik, a potenciál alakulását egy AgCl
bevonatú ezüst normálelektród méri.

A PMP10 Duplex típust kifejezetten az autóipar számára fejlesztették ki, a duplex bevonatok mérésére (acélra felvitt lakk/cink). A mérési értékek egy mérési folyamatban kerülnek rögzítésre és külön kijelzésre. Ezenkívül alumíniumra felvitt lakkrétegek is mérhetők.

SR-SCOPE® RMP30-S: Cu
nyomtatott áramkörön
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PHASCOPE® PMP10: Zn/Fe durva
felülettel

COULOSCOPE® CMS STEP: Cr/Ni/
Cu/ABS

Termékválaszték

FISCHERSCOPE® MMS® PC2
Az integrált Windows™ CE operációs rendszerrel és
hálózati tulajdonságokkal rendelkező, asztali multimérőrendszer alkalmas roncsolásmentes és nagy pontosságú rétegvastagság méréshez, de alkalmazható
anyagvizsgálathoz is.
Az MMS PC2 közvetlenül a nagy képátmérőjű, nagy
felbontású színes érintőképernyőn vagy egy billentyűzet
és egér segítségével kezelhető. Az automatizált gyártási folyamatokba történő integrációhoz LAN és USB csatlakozókkal is rendelkezik. Ezenkívül max. nyolc párhuzamosan mérő szondával is felszerelhető.
Az MMS PC2 moduláris felépítése individuális műszerkivitelt tesz lehetővé. A műszer bármikor bővíthető. A
bővítéshez modulok és szondák sokasága áll rendelkezésre. A feladattól függően, különböző mérési módok,
mint az örvényáramos mérési elv, a mágneses vagy
mágneses indukciós eljárás vagy az elektromos vezetőképesség mérésen alapuló eljárás kerül alkalmazásra. Csaknem az összes, fémre felvitt bevonat rétegvastagsága, valamint elektromosan nem vezető anyagokra felvitt fémes réteg rétegvastagsága mérhető vele. A
műszerrel a színesfémek elektromos vezetőképessége
és az ausztenites vagy duplex acélok ferrittartalma is
meghatározható.

Sajtolt alumínium: anódizált bevonatok

A BETASCOPE® modul a béta-visszaverődés eljárás
segítségével lehetővé teszi, a legkülönbözőbb szubsztrátumokon képzett organikus és fémes rétegek vastagságának meghatározását, ha a réteg - és az alapanyag
között legalább 5 atomrendszámú eltérés áll fenn. A
megfelelő szondával akár a lágy rétegek, valamint
folyékony olaj- vagy kenésfilmek is mérhetők. Jellegzetes alkalmazási területek közé tartoznak, az organikus rétegek, mint pl. nanolakk-bevonatolások nemesacélon (antifingerprint) vagy olaj korrózióvédő-bevonatok minőségellenőrzése a bádogot előállító és feldolgozó iparban.

Rétegvastagság

ANYAGVIZSGÁLAT

A megfelelő modullal felszerelve az MMS PC2 típus
sokoldalúan alkalmazható, az árubeérkezésben, a
végellenőrzésekben vagy a gyártásban. Biztosítja a
mérési értékek részletes megjelenítését és a FISCHER
FDD szoftverrel, a folyamatos minőség- és gyártás-felügyletet. A műszerrel az automatizált mérési folyamatok egyszerűen megvalósíthatók, mivel egy motoros állvány vagy XY-mérőasztal közvetlenül vezérelhető, vagy
LAN-on és I/O modullal automatizált gyártási folyamatokba integrálható.

Olajfilm mérése acélon

A réz rétegvastagságának mérése
nyomtatott áramkörökön
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Rétegvastagság mérés és anyaganalízis

Legyen szó nagy pontosságú rétegvastagság mérésről vagy pontos anyaganalízisről, a FISCHER
röntgenfluoreszcens mérőrendszereinek széles termékkínálatában minden alkalmazáshoz megtalálható az optimális mérőműszer. A FISCHERSCOPE X-RAY
termékvonalat, a számos innováció szabadalom mellett, több, mint 30 éves tapasztalat folyamatos továbbfejlesztés jellemzi.
Az egyszeres és többszörös rétegek, kis felületeken
és nagy darabokon történő meghatározása, az RoHS
szerinti analízis, ékszer és arany vizsgálata vagy az
inline-mérés a gyártásban – a FISCHERSCOPE X-RAY
műszerek megoldást nyújtanak. a laborban és az ipari
alkalmazásban.
A mérőműszer vezérlő szoftvere a WinFTM®. Egyszerűvé teszi a kezelést és a funkciók sokoldalúságát nyújtja.
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FISCHERSCOPE® X-RAY XUL® és XULM®
A XUL sorozat modelljei kompakt röntgenfluoreszcens
mérőrendszerek rétegvastagság mérésekhez és anyaganalízishez. A mérőkamra alatti röntgenforrás és a
detektor elrendezés által a mérendő tárgyak gyorsan
és egyszerűen, közvetlenül az alátámasztáson pozícionálhatók.
A XUL műszerek a kompakt kivitelük ellenére nagy
térfogatú mérőkamrával rendelkeznek, a nagyobb
mintadarabok méréséhez. Különösen galvanizálással bevonatolt alkatrészek, mint pl. csavarok, csapok,
anyák vagy dekoratív bevonatolások méréséhez alkalmasak. A galvanikus fürdők fémtartalma is egyszerűen
és gyorsan analizálható.
Kis szerkezetek mérésénél a XULM típus kerül alkalmazásra. Ez egy mikro-fókusz csővel és egy automatikusan cserélődő kollimátorral és többszörös szűrővel van
felszerelve. Ezáltal különösen alkalmas kis méretű tárgyak, mint pl. csatlakozók, érintkezők és huzalok, de
nyomtatott áramkörök kézi méréséhez is.

Korrózióvédelem: Zn/Fe

Zuhanyfej: Cr/Ni/Cu/ABS

FISCHERSCOPE® X-RAY XAN®
Az XAN sorozat egyszerűen kezelhető
röntgenfluoreszcens mérőrendszerei ideálisak a kereskedelmi, gyártási, kutatási és fejlesztési anyaganalízisekhez.
Az XAN család az arany- és ékszeripar számára speciálisan optimalizált. Ezekkel a műszerekkel az ékszerek valódisága roncsolásmentesen és gyorsan megvizsgálható, valamint aranytartalmuk is pontosan meghatározható. Az arany- és nemesfém-ötvözetek részletes
analízise is egyszerűen elvégezhető.

Rétegvastagság

ANYAGANALÍZIS

Egy szilícium drift-detektrorral felszerelve, a XAN 250
típussal vékony rétegek, komplex ötvözetek, poranyagok, folyadékok és porok is analizálhatók. Ezt
a műszert laborokban, vizsgáló intézetekben. valamint finomítókban és a vám eljárásoknál használják. A
műszer nagyon jó ismétlési pontosságának köszönhetően összehasonlítható pontosságok érhetők el.

Aranyékszer

Az aranytartalom meghatározása
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Rétegvastagság

ANYAGANALÍZIS

FISCHERSCOPE® X-RAY XDL® és XDLM®
Az XDL-sorozat műszerei proporcionális számlálócsődetektorral vannak felszerelve, és a minőségbiztosításban, az árubeérkezési ellenőrzésben és a gyártás-felügyeletben kerülnek alkalmazásra. A jól hozzáférhető
mérőkamrának köszönhetően alkalmasak komplex geometriájú, nagy vizsgálati munkadarabokhoz is. Az XDL
műszerek egyszerű alátámasztással vagy különböző
XY-asztalokkal és Z-tengellyel szerelhetők fel, amelyekkel az automatizált sorozatvizsgálatokra is alkalmasak.
Jellegzetes alkalmazások közé tartoznak a galvanikus
bevonatolások, valamint a funkcionális rétegek mérése az elektronikai és félvezető iparban. A korrózióvédő-bevonatok és dekoratív rétegek, mint pl. krómbevonat nikkelen/rézen, gyorsan és pontosan meghatározhatók az XDL műszereken. Ezenkívül galvanikus fürdők
összetételének analízisére is alkalmas.
A mikro-fókusz csővel felszerelt XDLM típus ideális a kis
méretű minták, mint pl. dugaszolható csatlakozók bevonatainak és egyéb elektronikai alkatrészek méréséhez.

Nyomtatott áramkörök: Au/Ni/Cu/
PCB
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Dugaszoló csatlakozók: Au/Ni/CuSn6

HSS-fúró: TiN/Fe

FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL®
A szilícium drift-detektoros XDAL mérőrendszerek és
mikro-fókusz csövek, még alacsony koncentrációk és
vékony rétegek esetén is megbízható analízis eredményeket és rétegvastagság értékeket szolgáltatnak. Ezeket rendszerint az árubeérkezési ellenőrzésekben, a
gyártási felügyeletben, de a kutatás és fejlesztés területén is alkalmazzák. Az XDAL műszerek cserélhető
kollimátorokkal és szűrőkkel, valamint egy gyors, programozható XY-asztallal vannak felszerelve. Ezzel meghatározott mérési pozíciók automatikusan megközelíthetők és a sorozatmérések automatizálva végezhetők el.
Az XDAL típus jellegzetes alkalmazásai közé tartozik
a keményanyag rétegek analízise, pl. fúrókon és marókon, ötvözetek anyaganalízisei és nagyon vékony rétegek mérése az elektronikai és félvezető iparban. A
repülés és űrhajózás terén „high reliability“ vizsgálatok vagy az elektronikai termékeknél alkalmazott RoHSszabványok betartásának ellenőrzése is elvégezhető az
XDAL típussal. Ennél pl. a forraszanyagok ólomtartalma kerül meghatározásra.

Szerelt nyomtatott áramkör: ólommentesség

Termékválaszték

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD
Az XDV-SDD típust a rétegvastagság mérés és anyaganalízis legmagasabb követelményeihez fejlesztették. Egy modern szilícium drift-detektor segítségével speciálisan, a néhány nanométer vékony rétegek
roncsolásmentes meghatározásához és a pontos analízishez alkalmazható. Ideális a nyomtatott áramkörök és elektronikai alkatrészek, RoHS és WEEE követelmények szerinti méréséhez, komplex rétegrendszerek
meghatározásához, valamint galvanikus vagy felgőzölt
réteg méréséhez az elektronikai és félvezető iparban.
A kémiai nikkel-rétegek foszfortartalma is meghatározható az XDV-SDD típussal.
Ahhoz, hogy minden egyes méréshez a megfelelő gerjesztési feltétel biztosított legyen, az XDV-SDD elektromosan pozicionált kollimátorokkal és 6 primerszűrővel
rendelkezik. Univerzálisan alkalmazható a gyors és
programozható XY-mérőasztalnak köszönhetően, az
automatizált mérésekhez is, pl. a minőségbiztosításban.

Passzivált bevonatok: Cr/Zn/Fe

Dugaszoló csatlakozók: Au/Ni/
CuSn6

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD
Az XDV-µ típus egy innovatív polikapillárisröntgenoptikával van felszerelve a röntgensugarak fókuszálásához, ahol nagyon kicsi mérési felületek realizálhatók magas gerjesztő intenzitás mellett. A XDV-µ típus
különösen a vékony rétegek és a 100 µm-nél kisebb
rétegrendszerek analíziséhez alkalmas. A szilícium driftdetektor emellett a nagy pontosságú analízist, valamint
megfelelő érzékenységet biztosít. A nagy felbontású
video optika által biztos pozícionálásra és tűéles megjelenítésre van lehetőség akár a legkisebb felületeken is.

Rétegvastagság

ANYAGANALÍZIS

Az XDV-µ típus ideális a rétegrendszerek nagy pontosságú méréséhez nyomtatott áramkörökön, vezetőfóliákon, vékony huzalokon és szilícium ostyákon, valamint
alkatrészek anyaganlízisénél az elektronikai és félvezető iparban. Főként kutatási és fejlesztési feladatoknál
használják laborokban, de használják még a minőségbiztosításban, valamint a gyártás-felügyeletben.

Huzal: Sn/Cu

Vezetőfólia: Au/Pd/Ni/CuFe
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Rétegvastagság

ANYAGANALÍZIS

FISCHERSCOPE® X-RAY XUV® 773
Az XUV 773 típusú röntgenfluoreszcens mérőrendszer
egy nagyobb, vákuum mérőkamrával van felszerelve. A
nagy felületű szilícium drift-detektorral együtt, alacsony,
akár kb. 1 keV alatti energiájú floureszcens sugárzást is
detektál. Ezzel különösen a nátrium és magnézium elemek, valamint a cink, a réz és a nikkel L-sugárzása mérhető. Nagy kollimátorok alkalmazása és a lehetséges
számlálási gyakoriság mellett, nagyon jó ismétlési pontosságok, valamint nagyon alacsony detektálási határok, és ezzel az analízis nagy pontossága érhető el.
Az XUV típus különösen vékony bevonatok és könnyű
elemek roncsolásmentes és nagy pontosságú analíziséhez alkalmas. Akár 24 elem szimultán érzékelése, a nátriumtól (11) az uránig (92). Az analízis történhet környezeti levegőn, hélium feltöltés alatt vagy vákuumban
így akár az organikus vagy nedves minták is mérhetők.

Drágakő: Al2O3, SiO2 mátrix
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Talajminták, hamu, ásványok

Az XUV típus ideális mérőrendszer a kutatáshoz és fejlesztéshez, de alkalmas a folyamat-minősítéshez, a
minőségbiztosításhoz és gyártás optimalizáláshoz. A
jellegzetes alkalmazási területek közé tartozik a funkcionális rétegek analízise az elektronikai és félvezető
iparban, pl. vékony alumínium- és szilíciumrétegek szilícium ostyákon. A vákuumban történő mérés által ezeknél a rétegeknél, néhány nanométernyi ismétlési pontosság érhető el.
Az XUV típus még általános anyaganalízisekhez, mint
törvényszéki vizsgálatok vagy talajminták nyomelem
analíziséhez, a fotovoltaikus iparban vagy aranyak
és ékszerek analíziséhez is használható. Az ékszerek
mátrixainak analízise által, azok fajtája, származása
és ezzel a valódisága és értéke is meghatározható.

Szilícium ostya: Al/Si-ostya

Termékválaszték

FISCHERSCOPE® X-RAY inline-méréshez
Ezeket a folyamatos rétegvastagság mérést és analízist
szolgáló röntgenfluoreszcens mérőrendszereket speciálisan a gyártási folyamatban történő minőségellenőrzésre tervezték.
FISCHERSCOPE® X-RAY 4000
Egy gyors mozgató szerkezetnek köszönhetően, ez
a gyártási sorozat ott ideális, ahol több pozíciót kell
mérni vagy a mérőfejet automatikusan és precízen kell
mozgatni.
A FISCHERSCOPE X-RAY 4000 típust főként a szalaggalvanizálásban, tömeggyártású és sajtolt alkatrészekhez alkalmazzák, de fóliák melegen ónozott szalagjai
és fémbevonatai is pontosan mérhetőek a gyártás alatt.

Érzékelő érintkezők: Au/Ni/CuFe

Teljes szalag: Au/Ni/CuSn6

FISCHERSCOPE® X-RAY 5000
Ez a karimás mérőfejjel rendelkező sorozat kifejezetten a gyártási berendezésekbe történő integrációhoz készült. Lehetővé teszi az ötvözetek folyamatos,
roncsolásmentes inline-analízisét és a nagy felületű termékek legvékonyabb rétegeinek és rétegrendszereinek mérését, közvetlenül a gyártási folyamatban. Egy
hűtött standard karima segítségével lehetőség van a
vákuumkamrákhoz való csatlakozásra, ahol a beépített
hűtő-körfolyamatnak köszönhetően magas szubsztrátum
hőmérsékletek mellett is lehetséges a mérés elvégzése.

Rétegvastagság

ANYAGANALÍZIS

A FISCHERSCOPE X-RAY 5000 típust pl. a fotovoltaikus
iparban, a különböző alapanyagok, mint üveg, fém
vagy műanyag CIGS, CIS vagy CdTe rétegvastagságának és összetételének meghatározására használják.
Ezenkívül fémszalagok és fóliák vékony bevonatainak
analíziséhez, valamint katódporlasztásos és galvanizáló berendezések gyártás-felügyeletéhez alkalmazzák.

CIGS: CuInGaSe/Mo/fólia
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Anyagvizsgálat

Az anyaghibák végzetes következményekkel
járhatnak. Ezért a biztonság, a megbízhatóság
és a hosszú élettartam vonatkozásban meg kell
vizsgálni az anyagokat és azok feldolgozását.
Legyen szó hegesztési varratok minőségének
vizsgálatáról az acélgyártásban, vagy eloxált
homlokzati elemek tömítettségének méréséről,
vagy tartályok bevonatainak és repülőgépek
alumíniumszerkezetének kifáradásának vizsgálatáról – A FISCHER műszerekre van szüksége.
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Termékválaszték

FERITSCOPE® FMP30
Kompakt mérőműszer ausztenites hegesztendő munkadarabok és duplex acélok szabványos, roncsolásmentes
ferrittartalom meghatározáshoz. A ferrittartalom, mágneses indukciós eljárással a 0,1 és 80 %Fe között vagy
0,1-110 FN ferritszám tartományban egyszerűen és
gyorsan, a helyszínen mérhető.

SIGMASCOPE® SMP10
A színesfémek, ill. nem mágnesezhető fémek, mint pl.
alumínium, réz és nemesacélok villamos vezetőképességének, örvényáramos mérési elv alapján történő méréséhez. A meghatározott vezetőképességből következtetéseket lehet levonni a hőkezelt anyagok keménységére és szilárdságára vonatkozóan. A hő okozta károk
és az anyagfáradás is meghatározható.

ANOTEST® YMP30-S
Az YMP30-S típust, alumínium anyagok anódos rétegeinek tömítettségének vizsgálatához alkalmazzák.
Szabványosan méri a látszólagos irányadó értéket és
a kézi kivitelnek köszönhetően ideális a helyszíni alkalmazáshoz.

POROSCOPE® HV40
Zománc, lakk, gumi és bitumen burkolatok és bevonatolások pórusainak, hibahelyeinek, repedéseinek és azokon lerakódott idegen tárgyak meghatározásához használható, akár GFK (üvegszál erősítésű) vagy más műanyag tartályokban is.

FERITSCOPE® FMP30: ferrittartalom
mérése hegesztési varratokon

ANOTEST® YMP30-S: anódizált
rétegek tömítettségi vizsgálatához

ANYAGVIZSGÁLAT

SIGMASCOPE® SMP10: alumínium
 lkatrészek vezetőképességének
a
mérése
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Mikrokeménység mérés

A modern bevonatolástechnika magas
követelnyei – nagyon kemény, nagyon vékony
vagy viszkoelasztikus rétegek és anyagok jellemzése – megfelelő teljesítményű mérési módokat
és rendszereket igényelnek.
A FISCHER mikrokeménység mérőműszerei ott
is képesek mérni, ahol a klasszikus értelemben
vett mérési eljárások a határaikba ütköznek, – a
nanométer tartományban – ráadásul gyorsan,
pontosan, hatékonyan.
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Termékválaszték

Mikrokeménység mérőrendszerek
Kezelőbarát és nagy teljesítményű mérőrendszerek a
Martens keménység pontos meghatározásához, az
erő behatolási mélység eljárás után. Ezentúl további
paraméterek, mint pl. Vickers keménység, az anyagok
rugalmas behatolási tényezője vagy kúszási viselkedése is meghatározhatók. A fő alkalmazási területek közé
tartoznak a lakkrétegek, galvanikus rétegek, keményanyag rétegek, polimerek, fémek és üvegek rétegei.

PICODENTOR® HM500
A HM500 típussal Martens keménység, rugalmassági jellemzők és más anyagparaméterek határozhatók
meg, akár nanométer tartományban is. A nagy pontosságú, pikométer tartományú távolság felbontásnak és
néhány mikronewton nagyságú terhelő erőnek köszönhetően, ultravékony rétegek vagy felületi tartományok
jellemezhetőek, azok mechanikus tulajdonságainak
vonatkozásában.

FISCHERSCOPE® HM2000
A HM2000 sorozat 0,1 - 2000 mN közötti vizsgálóerő tartománnyal és kevesebb, mint 100 pm-es távolság felbontással rendelkezik. A HM2000 S típus, állványos kivitelben belépő szint a mikrokeménység mérésbe, ugyanakkor kiválóan alkalmas egyszerűen pozícionálható mérési tárgyakhoz. Az automatizált mérési folyamatokhoz, a HM 2000 típus programozható
XY-asztallal és motoros Z-tengellyel rendelkezik. Mindkét változathoz rezgéscsillapító és különféle minta-pozicionáló szerkezetek érhetők el.

Szondák, üvegek és adathordozók nagyon vékony
rétegei, ionimplantált felületek és ötvözetek mátrixhatásai, a HM500-as típus jellegzetes alkalmazási területei közé tartoznak. Egy nagy pontosságú, minta-pozicionálást szolgáló, programozható XY-asztallal, aktív rezgéscsillapító asztallal és zárt mérőkamrával, a HM500
típus tudományos laborvizsgálatokra, valamint gyártási folyamat- és minőségellenőrzéshez is alkalmazható. A legkisebb nanométer tartománybeli anyagelváltozások láthatósága érdekében, a HM500 típus opcionálisan egy AFM-mel (Atomic Force Microscope) is
kiegészíthető.

Szemüvegek: karcálló
védőrétegek

Szilícium ostya: keménységmérés az
aranybevonaton

MIKROKEMÉNYSÉG

Nagy pontosságú mérés
üvegminta AFM-mel
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Szondák

Amennyire sokszínűek az ipari ügyfelek körében a
mérési feladatok, annyira széles a FISCHER szondakínálata is. Ezeket pontosan és optimálisan a legkülönbözőbb feladatokra hangolták. A folyamatos továbbfejlesztéseknek és innovációknak köszönhetően a
FISCHER szondáinak kínálatában immáron néhány
száz mérőszonda szerepel, az optimális, nagy pontosságú mérési eredmények elérése érdekében. Természetesen a FISCHER egy átfogó, kompetens tanácsadást
kínál a megfelelő szonda, megfelelő mérési feladathoz
történő megválasztásához.
A FISCHER szondái különösen robusztusak és kopásállóak – még kemény felületek esetén és számos mérési
ciklus után is hosszú ideig pontos mérési eredményekkel szolgálnak. Minden szondát a legmagasabb minőségi igényeknek megfelelően, önállóan fejlesztenek és
gyártanak. Minden szonda egy egyéni gyári kalibráláson esik át a lehető legnagyobb pontosság biztosítása érdekében.
Az örvényáramos mérési elvhez olyan szondákat
fejlesztettek ki, amelyek íves mintadarabok esetén,
kiegyenlítik a görbületi hatást. Még az alapanyag eltérő vezetőképességei is, ahogyan pl. az alumíniumnál,
egy szabadalmaztatott vezetőképesség-kiegyenlítésnek köszönhetően, minden örvényáramos szondánál
kiegyenlíthetők. Ezzel elkerülhetők, a tényleges anyagon végzett helyszíni, időigényes kalibrálási folyamatok és mégis nagy pontosság érhető el.
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Szondák speciális alkalmazásokhoz
Egyre gyakrabban jelentkeznek kihívást jelentő mérési feladatok, amelyeknél csak speciális szondamegoldások tudnak pontos mérési eredményeket biztosítani.
Ezért a FISCHER szakemberei szükség esetén egyedi
szonda-szerkezeteket fejlesztenek ki a maximális ismétlési pontosság és a mért adatok helyességének biztosításához.

V3FGA06H üreg szonda, nehezen
megközelíthető helyeken található KTL (kataforetikus festés) rétegek méréshez. Ezáltal
megszűnik pl. a karosszériaelemek roncsolásos vizsgálata

Termékválaszték

Tartozék és kalibrálás

Tartozék
Átfogó tartozékkínálat egészíti ki a FISCHER termékválasztékát. Kézi és motoros mérőállványok, a legkülönbözőbb kivitelű termékminta állványok, műszerek védőtokjai, adapterek és sok minden más, ami megkönnyíti a mindennapos alkalmazást.
Speciális oldat-mérőcella a galvanikus
fürdők gyors és egyszerű analíziséhez

Tartó, 20, 30, 40 vagy 50 mm átmérőjű,
keresztirányban köszörült mintákhoz
Motoros mérőállvány, a szonda automatizált, reprodukálható pozicionálásához a
mintán, amellyel lényegesen jobb ismétlési
pontosság érhető el

Csuklótartó, MP0R-FP műszerek egykezes
kezeléséhez

Kalibrálás és tanúsítás
A FISCHER minden mérési eljárás tekintetében kalibrálási szabványok széles skáláját kínálja. Ehhez tartoznak pl. a tiszta elemes fóliák, egy- és kétrétegű etalonok, valamint teljes kalibrációs készletek, a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Ugyancsak ide tartoznak még
az összes, szokványos rétegvastagság-tartományban
előforduló, legkülönfélébb anyagok ferrittartalmának
vagy vezetőképességének mérésére vonatkozó szabványok és kalibráló etalonok is.
A FISCHER a Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
által, a DIN EN ISO/IEC 17025:2005 értelmében
területmértékek kalibrációs laboraként van nyilvántartva. Ezáltal a tanúsított, visszavezethető kalibráló etalonok szerepelnek termékkínálatunkban.
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FISCHER világszerte

Aki a világon sikeres akar lenni, annak ismernie kell
az ügyfelei igényeit és kívánságait. A FISCHER ügyfelei partnereként tartja magát számon, és éppen ezért
nagy hangsúlyt fektet a kiemelkedő tanácsadásra és a
szoros együttműködésre. Ezért a FISCHER önálló vállalatokkal és minősített viszonteladókkal van jelen az
egész világban, az Ön közelében is.

SZERVIZ
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A minőségnek és az ügyfél elégedettségnek megfelelően, a FISCHER DIN EN ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Szerviz
A jó szerviz és az ügyfelek hatékony támogatása a
FISCHER számára legalább annyira fontos, mint a
műszakilag kiforrott és innovatív termékek. Ezért is rendelkezik a FISCHER kiválóan kiépített szervizhálózattal, amelyben magasan képzett munkatársak dolgoznak. Mindenre kiterjedő szolgáltatásaival, úgymint
üzembe helyezés, karbantartás, oktatás, kalibrálás és
így tovább..., a FISCHER minden tekintetben támogatja Önt a mérőműszerei és azok alkalmazását illetően.
Így gondoskodik a FISCHER a termékei megbízhatóságáról és pontosságáról. Világszerte.

Termékválaszték

Alkalmazáslaborok
Az igényes mérési feladatok egyre több minősített alkalmazási tanácsadást igényelnek. A FISCHER ezt a fajta
igényt a világ különböző területein kiépített (pl. Németországban, Svájcban, Kínában, USA-ban) alkalmazáslaborok berendezésével elégíti ki.

Oktatás és szemináriumok
Azért, hogy a FISCHER termékekből Ön is maximálisan profitálhasson, a FISCHER szakemberei örömmel
továbbadják Önnek az alkalmazással kapcsolatos szaktudásukat. Kezdve a méréstechnikai alapelvekkel foglalkozó szemináriumoktól és gyakorlatoktól, a műszerek optimális használatán keresztül, egészen a speciális témákat felölelő szakértői-előadásokig.
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FISCHER világszerte

Fischer Technology, Inc.
Windsor, CT 06095, USA
Tel. 1 (860) 683-0781
info@fischer-technology.com

Helmut Fischer GmbH
Institut für Elektronik und Messtechnik
71069 Sindelfingen, Germany
Tel. +49 70 31 30 30
mail@helmut-fischer.de

Fischer do Brasil
04561-001 São Paulo, Brazil
Tel. +55 11 35 88 09 09
brasil@helmutfischer.com

Fischer Instrumentation Electronique
78180 Montigny le Bretonneux, France
Tel. +33 1 30 58 00 58
france@helmutfischer.com

Fischer Instruments K.K.
Saitama-ken 340-0012, Japan
Tel. +81 4 89 29 34 55
japan@helmutfischer.com

Helmut Fischer S.R.L.
20099 Sesto San Giovanni (Milano), Italy
Tel. +39 0 22 55 26 26
italy@helmutfischer.com

Nantong Fischer Instrumentation Ltd
Shanghai 200333, P.R. China
Tel. +86 21 32 51 31 31
china@helmutfischer.com

Fischer Instruments, S.A.
08018 Barcelona, Spain
Tel. +34 9 33 09 79 16
spain@helmutfischer.com

Fischer Instrumentation (Far East) Ltd
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tel. +852 24 20 11 00
hongkong@helmutfischer.com

Helmut Fischer Meettechniek B.V.
5627 GB Eindhoven, The Netherlands
Tel. +31 40 248 22 55
netherlands@helmutfischer.com

Fischer Measurement Technologies (India) Pvt. Ltd
Pune 411036, India
Tel. +91 20 26 82 20 65
india@helmutfischer.com
Fischer Instrumentation (S) Pte Ltd
Singapore 658065, Singapore
Tel. +65 62 76 67 76
singapore@helmutfischer.com
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Helmut Fischer Korea Co., Ltd
Seoul-City, Republic of Korea
Tel. +82 24 15 23 81
korea@helmutfischer.com
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www.helmut-fischer.com
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Helmut Fischer AG
CH-6331 Hünenberg, Switzerland
Tel. +41 41 785 08 00
switzerland@helmutfischer.com

997-019

Fischer Instrumentation (GB) Ltd
Lymington, Hampshire SO41 8JD, England
Tel. +44 15 90 68 41 00
mail@fischergb.co.uk

09-12

Helmut Fischer S. de R.L. de C.V.
76230 Querétaro, QRO, Mexico
Tel. +52 1 (442) 190-99 88
hhuerta@fischer-technology.com

