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ELCOMÉTER 130 
Só szennyezettség mérő 

 

Az ELCOMÉTER 130-as készülék gyorsan és pontosan méri 

a felületen lévő oldható só szintjét. 
 

Alkalmazható szabvány: 
SSPC Guide 15 

 

 

 

 

 

 

 

           A gyors leolvasási 

           sebesség hatékony   

           többszintű vizsgálatot  

A nagy, színes LCD kijelző        tesz lehetővé 

µg/cm
2
, ppm, µS/cm, mS/cm, %, 

vagy mg/m
2 

-ben  jelzi a sótartalmat     A nyomó lemez 

         egy állandó és egyenletes 

         nyomást biztosít a papírra 

      A papírméret automata 

      érzékelése és a leolvasott érték  

      automata beállítása 

 

 

 

 

 

A képernyőn megjelenő gráfok  

az utolsó 20 mérés értékeit mutatják 

 

 

 

 

 

      USB és Bluetooth 

      adatkimenet az  

      ELCOMASTER
TM

 2.0  Por-, és vízálló 

      szoftverhez    robosztus, IP64-es 

           kivitel 

 

Az offset üzemmód alkalmazásával 

nem tiszta vizet is használhatunk 
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         Só szennyezettség meghatározó 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az automatikus hőmérsékleti 

korrigálás pontos  

eredményt biztosít         Nem oxidáló arany lemez 

            érintkezés biztosítja 

            az élettartam alatti pontosságot 

 

 

           150.000 mérés tárolható  

            2.500 blokkban,  

            alfanumerikus sorrendben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Teljesen hordozható,  

          kézben tartható, 

          ergonomikus kivitel,  

          ideális üzemi felhasználásra 
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Kiemelkedő előnyök 
 

Felhasználóbarát      Ellenálló 
● Nagy gombok, ideális kesztyűs kézben tartáshoz  ● Nagy igénybevételnek is ellenáll,  

            vízálló, IP64-es szintű ellenállás 

● Könnyen használható menűk, több nyelven  ● Pormentes készülék, ideális agresszív 

● Felső- és alsó limit kijelzés         környezetben 

● Gyárilag kalibrált, azonnali felhasználáshoz  ● Karc-, és oldószerálló display 

 

 

Pontos        Hatékony 
● Vezetőképességi mérés +/- 1%-ig    ● Az azonnali mérés többszintű mérést tesz  

           lehetővé, hatékonyan  

● Használható nemzeti és nemzetközi szabványok szerint ● Alfanumerikus blokk megnevezés 

● Automatikus hőmérsékleti korrigálás ismételhető  ● Kompatibilis az ELCOMASTER
TM

 2.0 

   és pontos eredményt biztosít        és az ELCOMASTER
TM 

Mobil App  

● Kalibrációs etalonok         szoftverrel 

● A trendek és a blokkokban lévő eredmények formátuma ● A kalibrációs offest üzemmód lehetővé teszi 

   alkalmas a képernyőn történő azonnali megjelenítésre    nem csak tiszta víz használatát is, 2 µg/cm
2
-ig 

 

 

Megbízható      Erőteljes 
● Ismételhető és reprodukálható mérések   ● Méréstartomány 50 µg/cm

2
-ig (3.000 ppm) 

● 2 év garancia      ● USB és Bluetooth adatkimenet 

● Teljesen nyomon követhető kalibrációs bizonyítvánnyal  ● 150.000 mérési eredmény tárolható 2.500  

    szállítjuk           blokkban 

● A blokkban lévő és az egyedi mérések is tárolhatók ● Oldható só-, és vezetőképesség mérő  

   dátum-, és idő bélyegzéssel, valamint hőmérséklet és     egyazon készülékben 

   papír méret rögzítéssel 
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Az ELCOMÉTER 130-as só-szennyezettség mérő készülék jellemzői 
 

Leírás Standard modell Top modell 

Ismételhetőség és reprodukálhatóság ▪ ▪ 
Könnyen  használható menü szerkezet; 30 nyelven ▪ ▪ 
Ellenálló, tömör, vízálló, porálló; IP64 ▪ ▪ 
Fényes színes képernyő; folytonos háttér világítással ▪ ▪ 
Karc-, és oldószerálló display; 2,4” (6 cm) TFT ▪ ▪ 

2 év garancia ▪ ▪ 
USB megtáplálás; PC-én keresztül ▪ ▪ 

Kalibrációs bizonylat ▪ ▪ 
Kalibrációs üzemmód; opciós kalibrációs etalonnal ▪ ▪ 
Környezeti fény érzékelő; állítható automatikus fényességgel ▪ ▪ 

Vészvilágítás üzemmód ▪ ▪ 

Mágneses és háromlábú felfogatás ▪ ▪ 
Automata papír méret érzékelés; (teljes, fél & negyed méret) ▪ ▪ 
Készülék szoftver frissítés; az ELCOMASTER

TM
 2.0  

szoftveren keresztül 
▪ ▪ 

Adatkimenet USB 
USB & 

Bluetooth 

A képernyőn megjelenő statisztika  ▪ 
   A mérések száma; η, átlag (x), szórás; б, felső limit; hi,  

   alsó limit; lo, variációs koefficiens; COV, a felső limit  

   feletti mérések száma 
 ▪ 

Készülék memória  ▪ 

   A mérések száma  150.000 

   Blokkok száma  2.500 

Mértékegységek és méréstartományok: 

                                           µg/cm
2
,  

                                           ppm,  

                                           µS/cm,  

                                           mS/cm,  
                                           %,  

                                           mg/m
2 

sótartalom 

0 - 25 

 

0 – 50 

0 – 3.000 

0 – 6.000 

0 – 6 

0 – 0,3 

0 - 500 
Mérési üzemmód   

   Felületi tisztaság mérés ▪ ▪ 

   Vezetőképesség mérés  ▪ 

Kalibrációs offset üzemmód  ▪ 

Automatikus hőmérséklet korrekció  ▪ 

ELCOMASTER
TM

 2.0 szoftver & USB kábel  ▪ 
Egyedi mérés bélyegzése dátum, idő, hőmérséklet és 

papírméret rögzítéssel 
 ▪ 

Műanyag hordtok ▪ ▪ 
Alfanumerikus blokk lenevezés; felhasználó által  ▪ 
Fix blokk méret üzemmód; blokk összekapcsolással  ▪ 

Az utolsó mérés törlése  ▪ 
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Értékhatárok; a felhasználó által meghatározható audió, 

vizuális elfogad/elutasít figyelmeztetés 
 ▪ 

Áttekintés, másolás, törlés & blokkok  törlése & kalibrációs 

beállítás 
 ▪ 

Trend gráfok; az utolsó 20 leolvasásból  ▪ 

Blokk átnézeti gráf  ▪ 

Analóg gráf  ▪ 
 

 

 

Hogyan használjuk az ELCOMÉTER 130-as só-szennyezettség mérő készüléket? 

 

 

   ● Töltsük fel a fecskendőt 1,6 ml nagy tisztaságú vízzel 
 

       Figyelem: nem tiszta víz esetén (2 µg/cm
2
-ig) a készülék átállítható automatikus  

       offset üzemmódba. 

 

   ● Fecskendezzük az 1,6 ml-t a tiszta, még nem használt mintavevő papírra, ügyelve  

       arra, hogy az összes vizet a papíron tartsuk.  

 

 

 

   ● Helyezzük a benedvesített papírt a vizsgálati területre, erősen rányomva a szélekre  

       és az egyenetlenségekre, kiszorítva az alá szorult levegőt 

       Indítsuk be a készülék óráját. 

       Amíg várunk a vizsgálati idő leteltére, további vizsgálatok készíthetők elő. 

 

 

 

 

 

   ● 2 perc leteltével távolítsuk el a papírt a felületről, majd helyezzük az arannyal  

               bevont elektródára. 

 

 

 

 

   ● Zárjuk le a tetőt, meggyőződve róla, hogy a mágneses zár teljesen a helyére  

       került. 

 

   ● A mérés eredménye automatikusan kijelzésre kerül, és letárolódik a memóriába,  

       a papírmérettel, a hőmérséklettel, a dátummal és az időponttal együtt.  

 

 

   ● Fél, vagy negyedméretű papír is használható kis felületek vizsgálatára. 

 

   ● A papírméretet az ELCOMÉTER 130-as készülék automatikusan érzékeli és a  

       mérési eredményt automatikusan kalkulálja.  
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Műszaki adatok 
 

Megnevezés S modell T modell 

ELCOMÉTER 130-as só-szennyezettség meghatározó  ○E130-S ▪E130-T 
ELCOMÉTER 130-as só-szennyezettség meghatározó, 

bizonylattal 
○E130-SC ○E130-TC 

 

Méréstartomány 0-25 µg/cm
2
 

0 – 50 µg/cm
2
; 

0 – 500 mg/m
2
 

0 - 6.000 µS/cm 

0 – 6 mS/cm; 

0 – 3.000 ppm; 

0 – 0,3 % 

sótartalom 

Felbontás (tartományonként)            0 - 10 µg/cm
2
 

                                                          10 – 25 µg/cm
2
 

                                                          25 + µg/cm
2
 

0,1 µg/cm
2
 

0,2 µg/cm
2
 

0,1 µg/cm
2
 

0,2 µg/cm
2 

0,5 µg/cm
2
 

Mérési pontosság 
+/- 1%-a a leolvasási értéknek; 

+/- 0,1 µg/cm
2
 

Üzemi hőmérséklet tartomány 5 
o
C – 50 

o
C 

Megtáplálás 4 AA szárazelem (tölthető elemek 

is használhatók), v. USB töltő 

A vizsgálatok száma kb. 4.000 mérés, töltés nélkül 

Mérési idő 
2 perc, minta méret: Ø 100 mm 

kör, vagy körcikk 

Méretek 250 x 145 x 50 mm 

Súly 780 g 

Szállítási 

terjedelem 

ELCOMÉTER 130-as só-szennyezettség meghatározó készülék, 100 db nagy 

tisztaságú vizsgálati papír, 250 ml tiszta víz, 20 db PVC tároló tasak, eldobható 

kesztyű, szenzor törlő, 3 db 2,5 ml-es fecskendő, 2 db csipesz, 4 db AA elem, vállszíj, 

hordtok, vizsgálati bizonylat, kezelési utasítás (magyarul is), USB kábel (T modell), 

ELCOMASTER
TM

 2.0 szoftver (T modell)  

 

 

Kiegészítők 
 

Cikkszámok Megnevezés 
T13023980 Kalibrációs etalon, 3 db-os készlet 

T13024091 2,5 ml-es fecskendő 

T99922341 Display védő/10 db 

T13024093 Önzáró polietilén tasak/20 db  

T99911344 Tiszta víz; 250 ml-es palackban 

T13024094 Nagy tisztaságú vizsgálati papír/100 db 

T13024092 Eldobható vinil kesztyű/20 db 

T13024098 Műanyag csipesz/2 db 

T13024087 Szenzor tisztító kendő/72 db  

T99921325 USB kábel 
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A professzionális jelentés versenyelőnyt nyújt a mai ipari környezetben.  
 

Az új ELCOMASTER
TM

 2.0 szoftver gyors, könnyen kezelhető megoldás mindenféle 

jelentés-készítési igényre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ELCOMASTER
TM

 2.0 szoftver 
 

Az ELCOMASTER
TM

 2.0 szoftver lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy áttekintse az adatait és 

professzionális jelentést készítsen belőlük, gyorsan és könnyedén. Egy belső wizard vezet végig minden 

lépésen, a készülék csatlakoztatásától a jelentés előállításáig.   
 

Kiemelkedő előnyök: 
● Előállítja és egyesíti bármilyen ELCOMÉTER vizsgáló készülékből származó méréseket egyetlen  

    jelentésben. 

● A jelentésekhez hozzáadhatók fotók, határértékek és megjegyzések 

● Adatok exportálhatók excel táblázatba, vagy egyéb eloszlási formába.  

● Nyomtathatók, e-mailen elküldhetők, vagy .pdf formátumú jelentések készíthetők.  

● Az egyedi jelentések megtervezhetők, törölhetők, vagy bevihetők leolvasott értékek és statisztikák a  

    jelentésekbe.  

● Több blokk is egyesíthető egyetlen jelentésbe.  

● Kommunikálhatunk és összekapcsolhatjuk az ELCOMASTER
TM

 2.0 szoftvert az Android
TM

-vel.  

● Automatikus felhívás értesíti a felhasználót az ELCOMÉTER készülék és az ELCOMASTER
TM

 2.0  

   szoftver fejlesztettebb változatainak rendelkezésre állásáról.  

 

 

 

Az Android
TM

-hoz való ELCOMASTER
TM

 2.0 szoftver a következőket kínálja a 

felhasználónak: 
● Összegyűjti az adatokat egy képi összegyűjtő adatlapról, beazonosítva, hogy hol történtek a leolvasások 

● Továbbítja az aktuális leolvasási értékeket, vagy blokkokat az ELCOMÉTER készülékből egy  

    Android
TM

 telefonra, vagy tabletre.  

● Azonnali adatanalízist biztosít távkezeléssel és e-mailezéssel, a leolvasási adatokat,  

    megjegyzéseket és fotókat, stb. is beleértve, a területről az irodába.   
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