
Innovativ testare för tennbadssida 

Senaste LED-mätteknologi

Endast en mätning krävs

Tre visningsmöjligheter

Lång livslängd på lampa

Låg energiförbrukning

TinCheck



Inom dagens glastillverkning tillämpas i övervägande utsträckning floattekniken. Genom
hela produktionsprocessen skiljer man mellan den sida som har legat i tennbad, och
den atmosfäriska sidan. Det är i vissa fall viktigt att veta vilken sida av glasskivan som
har varit i kontakt med tennbadet under tillverkningen. 

Det innovativa mätinstrumentet TinCheck identifierar tennbadssidan hos floatglas
snabbt och enkelt. 

Så enkelt fungerar TinCheck.
Genom att senaste teknologi används, har nackdelarna med traditionell mätutrustning i
stor utsträckning eliminerats. Elektronikkomponenterna i senaste LED-generationen gör
det möjligt att få rätt resultat med TinCheck i den grafiska displayen redan vid den för-
sta mätningen. 

Det är bara att placera det behändiga instrumentet på glasskivan, trycka på startknap-
pen, klart. Resultatet visas direkt: 

Tennbadsida grön diodlampa lyser  
Atmosfärisk sida röd diodlampa lyser

en grön diod tänds när tennbadssidan identifieras, och den atmosfäriska sidan indikeras
med en röd diod. Kunder med försämrat färgseende kan orientera sig med hjälp av en
akustisk signal. 

TinCheck

» TinCheck arbetar snabbt
och okomplicerat «



TinCheck levereras med en skyddsväska, 2
AA-batterier och en utförlig bruksanvis-
ning.

Individuella arbetssätt
Basinställningen (läge A) visar resultat på basis av lagrade referensmätningar av glas från olika glastillverkare. I
kundläget (läge B) kan användaren definiera ett tröskelvärde genom en jämförelsemätning (mätning på bägge sidor)
på en referensglasskiva och lagra det i instrumentet. Det gör det möjligt att få ett korrekt resultat även med ovanligt
glas.

Jämförelse TinCheck – traditionella tennbadssidestestare

TinCheck (BO 51 646 15) traditionella tennbadssidestestare
Mätteknik LED UV-lampor

Livslängd på lampan Hög Låg
Energiförbrukning Låg Hög

Erforderliga mätningar Mätning på ena sidan Mätning på bägge sidor
Ljusförhållanden Valfritt Ofta krävs skuggning

Indikering Optisk (2x), akustisk Optisk
Övrigt Grafisk display

» Lång livslängd «
Tack vare användningen av LED-lampor och automatisk avstängning av mätaren efter ca 90
sekunder är energiförbrukningen så låg att TinCheck är helt oberoende av elnätet. De medle-
vererade batterierna ger en lång livslängd. Dessutom ger LED-tekniken i TinCheck en klart
längre livstid på lamporna.



Bohle Scandinavia AB

Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 44957-50
F +46 8 44957-59

info@bohle.se
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