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ELCOMÉTER 106, 107, 108  

Tapadásvizsgáló készülékek 
 

 

Tulajdonságok 
 
 A legnagyobb ember által készített szerkezettől a legkisebb háztartási alkalmazásig, a legtöbb 

gyártott terméknek van egy védő, vagy díszítő bevonata. A bevonat idő előtti tönkre menetele 

eredményezhet költség többletet a helyreállító vagy javító munkával, nem beszélve a vevő bizalmának 

elvesztéséről. 

 

A bevonati eljárás során végzett tapadó vizsgálat meghatározza az alap és bevonat, vagy az egymást 

követő rétegek közti tapadó szilárdságot. Ez a vizsgálat ugyancsak használható a szemlék és a 

karbantartási eljárás során is, annak érdekében, hogy feltárják a potenciális bevonati hibákat. 

 

Az ELCOMÉTER 106, 107, & 108 műszerek széles felhasználási tartományban használhatók a 

bevonat tapadásának és tartósságának vizsgálatára. 

 

 

 

A tapadó szilárdság mérése még sohasem volt ilyen egyszerű 
 



Forgalmazó:  GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth u. 5, fsz. 3., Pf: 22    

Internet honlap:  www.geniusmbt.hu             Tel: 48/898 139             E-mail:  info@geniusmbt.hu 

ELCOMÉETR 106 - Mechanikus Tapadásvizsgáló 
 

Az ELCOMÉTER 106-os tapadás mérő készülék teljes mértékben  

hordozható, és a tapadásra egy numerikus értéket ad. 

 

Számos alkalmazása van, pl. fémen lévő festék vagy plazma permet, hidak 

fedésének membránjai, betonon vagy téglán lévő bevonatok, részecskék 

felületén lévő lemezecskék - és mindez csak néhány példa. 

 

Teljesen hordozható; a hordtáska mindent tartalmaz amire Önnek a mérés 

során szüksége lehet. 

A készülék kézzel működtethető, így Önnek nem kell aggódnia erőforrás 

biztosítása miatt. 

 

                                                                Működési elve                 
A vizsgálandó darab, a "bélyegző" 

egy ragasztó révén rá van ragasztva 

a bevonatra. A 1O6-os ház egy rugós 

szerkezet, amely egy emelő erőt 

közvetít a "bélyegzőnek". Amint a 

"bélyegzőt" elkezdjük lehúzni a 

felületről, a skálán lévő jelző mutatja 

azt a numerikus tapadási értéket, 

amely ahhoz szükséges, hogy a 

"bélyegzőt" eltávolítsuk. 

  

Megfelel az ASTM D4541-nek, az 

ISO 4624 & BS EN 24624                                                                                                           

szabványoknak. 

 

 

ELCOMÉTER 107 - Rácsvágó 
 

A bevonat lehet folytonos és nézhet ki jól, - de mennyire jól kapcsolódik az alaphoz?  

Az ELCOMÉTER 107-es rácsvágó általában lapos vizsgálati felületek esetén használatos, egy 

azonnali eredményt adva az alaphoz való tapadás minőségére. 

Az ELCOMÉTER 107-es rácsvágó vágófejei négyszer körbeforoghatnak. Ez megnöveli mindegyik 

fej élettartamát. 50 mikron bevonat vastagságig válasszuk 1 mm tárcsaközű vágót! %o mikron 

felett válasszuk a 2 mm távközű vágót. Az ISO és ASTM vizsgálati eljárásnak megfelelő tapadó 

szalag rendelkezésre áll.  
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ELCOMÉTER 108 - Hidraulikus tapadásvizsgáló 
 

Az ELCOMÉTER 108-as hidraulikus tapadásvizsgáló rendkívül sokoldalú, ami mindenféle tapadás 

vizsgálati igényt ki tud elégíteni. Vizsgálatok végezhetők vele lapos, konvex és konkáv felületeken is. 

A készülék minden szögben használható. 

 Acél felületeken, 

tartályon, csővezetéken, 

stb szórt fém vagy 

plazma.  

 

 Próba tapadás korrózív 

és káros környezetben. 

 

 Kézzel működtetett, 

hordozható, ideális 

területi munkára 

 

 Csak kis vizsgálati hely 

szükséges 

 

 Mindent magában 

foglaló készlet  

 

Pipemaster melegítő 

harapófogót is tartalmaz a 

készlet, hogy a "bélyegzőt" 

el tudjuk távolítani a 

felületről, így biztosítva, 

hogy a mérés ne legyen 

roncsoló  

Megfelel az ISO 4624-nek. 

 

Működési elve 
A készüléket e "bélyegzőhöz" csatlakoztatjuk, ami hozzá van ragasztva a bevonattal ellátott 

felülethez. A készülék fogantyúját tekerve növeljük a hidraulikus nyomást, amely a "bélyegzőt" a 

felületről elszakítani igyekszik. Az erő értéke kijelzésre és rögzítésre kerül a tárcsán.  

 

Műszaki adatok 
ELCOMÉTER 106 
A készülék méretei:     magasság: 152 mm,  átmérő: 76 mm 

A készlet teljes súlya:    skála 1,2 &5: 2,1 kg,  skála 3:m 3,4 kg 

"bélyegző" méret:     átmérő: 2O mm,  terület: 314 mm 

Mérési tartomány: 

 - 1-es skála:     0 - 3,5 MPa 

 - 2-es skála:     0 - 7 MPa 

 - 3-as skála:     0 - 15 MPa 

 - 4-es skála:     0 - 22 MPa 

 - 5-ös skála:     0 - 0,20 MPa 

Szállítási terjedelem:    20 db "bélyegző", ARALDITE ragasztó, alsó tám- 

gyűrű, mágneses  szorító, vágó, reteszelő feszítő,  

(csak 3, 4-es  skálánál), kezelési utasítás, tartó tok.  
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Cikkszám:      F106---* (*adjuk meg a kívánt skálát!) 

       Tartalék "bélyegzők" (100): T1O62895- 

       Nagy 40 mm-es átmérőjű "bélyeg": T1O62914- 

       Nagy alsó támgyűrű: T1O62915- 
 

ELCOMÉTER 107 
A készülék méretei:     146 mm x 25 mm 

Súly:       140 g (tokkal együtt) 

Szállítási terjedelem:    ELCOMÉTER 107, Vizsgálati  

       eredmény besoroló táblázat és tartó tok. 

Cikkszám:      F107---1(1 mm vágóél közti távolság): 

       F10---2 (2 mm vágóél közti távolság) 
 

ELCOMÉTER 108 
Mérési tartomány:     üzemi: 0 - 18 MPa,           teljes skála: 0 - 25 MPa 

Manométer pontosság:    
+
 0,5 MPA 

Műszertok méret:     520 x 370 x 125 mm 

Súly:        kb. 4,6 kg 

"Bélyegző"   (dolly)  méret:    k.á.: 19,39 mm, b.á.: 3,73 mm, felület: 284 mm
2
 

Szállítási terjedelem:    ELCOMÉTER 108, 5 lapos "bélyegző" (dolly),  

       5 nylon dugó, 20 g M2000 ragasztó, bélyegző  

(dolly) szerszám, Pipe-master fűtő fogó, kezelési  

utasítás, műszertok 

Cikkszám:      F108---2B, (220V - EK dugó) 


