
Identifierar antal, tjocklek och position på mellanskikt

Hanterar flertal jämförande mätningar

Uppmätta värden kan enkelt hanteras på er PC

Analyserar glaskonstruktioner utan demontering 

Mäter glastjocklek och mellanrum mellan  

glasskivorna

Bestämmer position på Low-E beläggning

Grafisk display av mätresultat

GlassBuddy®  
Mätprecision från Bohle

www.bohle-group.com

Nu även 

GlassBuddy® Plus 

Med utökade extra funktioner!



Mätprecision från Bohle.
GlassBuddy® från Bohle är den nya multi-begåvningen för exakt analys av planglas.
Detta praktiska verktyg ger snabb och pålitlig information av ett flertal uppgifter om en 
glasrutas sammansättning. Förr i tiden, krävde liknande glasanalys mycket tid och uträ-
knande. Det gör ingen skillnad om det är enkellamell eller flerskiktslamell, installerat 
eller ej. Detta gäller även enkelglas och isolerglas som 3- eller 3glas rutor. På sekunden 
ger laserteknologin information om glastjocklek, konfiguration av de olika glasen, beläg-
gning, folier och dess placering. Med bara ett mätningstillfälle och med en noggrannhet 
av 0,1 mm. 

GlassBuddy®. Mätprecision från Bohle.

Glasanalys är så enkelt med 
GlassBuddy®.
Trots sin omfattande funktion så arbetar GlassBuddy® endast med ett fåtal knappar.
Användarguiden är intuitiv och därför snabb och enkel att lära.
För att analysera ett glas, så slå på GlassBuddy® och placera den på glasrutan. Det 
spelar ingen roll om den är installerad eller ej. Genom att trycka ner startknappen så 
börjar mätningsprocessen. Efter bara några sekunder så visas resultatet i displayen. 
Numer erhålls även en grafisk display för bekväm kontroll av mätresultatet.
Resultatet av upp till 99 mätningar kan enkelt lagras i internminnet på GlassBuddy®.
Jämförande mätningar är också möjliga: upp till fem mätningar kan göras för att  
kalkylera fram ett medelvärde, som sedan visas på displayen som ert resultat. Denna 
funktion är speciellt användbar för mätning av stora isolerrutor där resultatet av  
mätningen från de fyra hörnen avviker från varandra.
 

» GlassBuddy®- 
  enkla exakta mätningar «



Dataprogrammet ger följande möjligheter

Bekväm databearbetning på er PC
GlassBuddy® är utrustad med ett dataprogram som ger möjlighet att ansluta till en PC eller laptop med en USB-kabel. 
Mjukvaran är kompatibel med Microsoft Windows operativsystem och gör att uppmätta data från GlassBuddy® enkelt  
kan bearbetas.

Överför alla uppmätta resultat från minnet på GlassBuddy®  
till er PC eller laptop

Överblick av alla lagrade resultat i en rutlista, inklusive datum  
och tidpunkt av mätningen såväl som den totala tjockleken på  
glaskonstruktionen

Utrymme för individuella kommentarer av varje mätning

Visar alla detaljer av varje individuell mätning

Utskrift av rutlista, mätdetaljer och kommentarer

» GlassBuddy® - 
  bekväm hantering av
    uppmätta resultat «
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Pyramidbacken 3
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T +46 8 449 57 50
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www.bohle-group.com

GlassBuddy® (BO 51 647 55 eller BO 51 647 60)

Förvaringsväska

Förkortad tryckt version av manualen, detaljerad instruktionsmanual på fil i USB minne

Dataprogram för utvärdering och bearbetning i er PC eller laptop

Micro USB-kabel för överföring av data och laddning via er PC

Extra tillbehör
Mjukvaru- uppgradering från version Basic till Plus version (BO 51 647 61)

Ingår i leveransen / extra tillbehör

Specifikation GlassBuddy® Basic GlassBuddy® Plus

Enkelglas ja ja

Enhetligt lamellglas ja ja

Enhetligt laminerat säkerhetsglas ja ja

Enhetligt flerskiktslamell ja ja

Enhetligt flerskiktslamell som brandskyddsglas nej ja

2-glas isolerruta av 2 enkelglas ja ja

2-glas isolerruta med lamellglas ja ja

2-glas isolerruta med laminerat säkerhetsglas ja ja

2-glas isolerruta med flerskiktslamell nej ja

2-glas isolerruta med med flerskiktslamell som brandskyddsglas nej ja

3-glas isolerruta av 3 enkelglas ja ja

3-glas isolerruta med lamellglas ja ja

3-glas isolerruta med laminerat säkerhetsglas ja ja

Identifikation av mellanskikt ja ja

Identifikation av position och tjocklek på mellanskikt ja ja

Grafisk visning av mätning ja ja

PC-mjukvara med grafisk visning ja ja

Uppdatering mjukvara online ja ja

Flerspråkig ja ja

Mätområde max. 50 mm max. 100 mm

Art nr. BO 51 647 60 BO 51 647 55

Obs: Maximalt totalt utrymme mellan glas 60 mm


