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Przeznaczenie 

Korozymetr ATLAS 1001 jest wysokiej klasy 
przenośnym przyrządem pomiarowym, który 
słuŜy do precyzyjnego wyznaczania ubytków 
korozyjnych i szybkości korozji metali w insta-
lacjach przemysłowych techniką korozymetrii 
rezystancyjnej. 

Charakterystyka techniczna 

Zakres pomiaru rezystancji 1 ÷÷÷÷ 600 mΩ 

Błąd pomiaru stosunku 
rezystancji Rr/Rc 

≤ 0,1 % 

Maksymalna rozdzielczość  10 nΩ 

Wyświetlacz LCD 8 linii x 20 znaków 

Ilość rejestrowanych 
czujników 

180 

Pojemność pamięci 8000 wyników 

Zakres temperatury -10°C ÷÷÷÷ +40°C 

Czas trwania pomiaru ok. 18 s w trybie FAST 
ok. 48 s w trybie BEST 

Pobór prądu po włączeniu 230 mA 

Pobór prądu w trakcie 
pomiaru 

520 mA 

Zasilanie Akumulatory  5 x 1,2 V 

Typ akumulatora AA – NiMH 2400 mAh 

Czas pracy na 
akumulatorach 

4 ÷ 5 godz. 

Wymiary urządzenia 115 x 80 x 225 mm 

Masa (bez ładowarki i kabla 
pomiarowego) 

670 g 

Opis i funkcje urządzenia 

Sterowany mikroprocesorowo korozymetr 
ATLAS 1001 umoŜliwia pełną realizację zapro-
gramowanej przez uŜytkownika sesji pomiaro-
wej. Obejmuje ona m.in.: 

• Sprawdzenie prawidłowości pracy urządzenia 
i jego autokalibrację przed wykonaniem 
pomiarów, 

• wybór rodzaju czujnika korozymetrycznego 
spośród zarejestrowanych czujników krajo-
wych i zagranicznych lub zdefiniowanie 
i wprowadzenie do rejestru nowego czujnika, 

•  wykonanie z wysoką dokładnością serii po-
miarów rezystancji elementu korodującego 
(Rc) i odniesienia (Rr), 

• analizę matematyczną serii wyników pomia-
rów i wyznaczenie najbardziej prawdopo-
dobnych wartości rezystancji Rc i Rr oraz ich 
stosunku wraz z odchyleniem standardowym, 

• prezentację cyfrową wyników pomiarów 
z moŜliwością ich zapisu w pamięci wew-
nętrznej urządzenia, 

• wyliczanie ubytku korozyjnego w µm oraz 
szybkości korozji w µm/rok. 

 

Pełniejszą obsługę korozymetru wraz z analizą 
i prezentacją graficzną wyników pomiarów 
umoŜliwia dołączony pakiet oprogramowania 
„PCcorrER” na komputer klasy PC. Komunikację 
z komputerem zapewnia dołączony do przyrzą-
du interfejs USB-RS485. 
 

Korozymetr jest wyposaŜony w standardowe 
złącze pomiarowe MIL-C-5015 i jest przystoso-
wany do obsługi czujników krajowych produkcji 
SPZP CORRPOL, jak równieŜ większości czuj-
ników produkcji zagranicznej. 
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