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ELCOMÉTER 181 

Mechanikus betonvizsgáló kalapács 

 

Az ELCOMÉTER 181 mechanikus betonvizsgáló  

kalapács egy könnyen kezelhető mérőkészülék, ami  

egy rugóval feszített ütőszerszámból áll, ami kiengedéskor  

egy meghatározott, állandó ütőerővel csap le a felületre.  

A visszacsapódáskor, az (energiát visszaverő) tömeg egy  

mutatót mozgat, ami jelzi a visszatérés maximumát,  

és ezzel egy időben jelez egy referencia értéket, amit  

visszaverődési számnak (Rebound Number) hívunk.  
 

Ez a szám, a kalapácson lévő összefüggés révén átszámítható, adja a nyomásszilárdságot, a 

becsapódás szögének figyelembe vételével.  

 

Kiemelkedő tulajdonságok: 
● Becsapódási energia: 2.207 Nm 

● Egy lecsiszolt felületű kővel szállítjuk, a vizsgálati felület előkészítéséhez 

● Alumínium test 

● A visszaverődési érték kijelzésre kerül kalapácson 

● A visszaverődési érték táblázat a készülék felületén megtalálható, a nyomószilárdság gyors  

    kiszámításra 

● A táblázatból kiválaszthatjuk a megfelelő görbét, a vizsgálati szögtől függően 

 

 
 

Az alábbi szabványok szerint alkalmazható 
ASTM C805 EN 12504-2 

BS 1881:202 DIN 1048 

ISO 8045 NFP1 8-417 

UNI 9189 
 

 

(Mind mechanikai mind digitális - ELCOMÉTER 182 - verzió is kapható, lásd alább) 
 

 

 

 

Adalékok 
A vizsgáló kalapácsot beton keménységének meghatározására használják, és az egyik legelterjedtebb 

készülék, amit helyszínen, a beton nem roncsolásos (NDT) módon mért nyomószilárdságának 

meghatározására használnak. 

Ez a leggyorsabb és a legolcsóbb eljárás, a beton minőségének és szilárdságának a meghatározására. 
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Műszaki adatok 
 

Becsapódó energia 2.207 Nm 

Pontosság Jobb, mint +/- 2 visszaverődési szám (RNr)  

Felbontás 2 Visszaverődési szám (RNr) 

Mérési tartomány 10 – 100 Visszaverődési szám (RNr) 

Méretek Kalapács: 280 x Ø 55 mm  

Tokba: 350 x Ø 80 mm 

Súly 1,5 kg (tokkal) 

 

 

 

Modell Megnevezés Cikkszámok 

ELCOMÉTER 181/1 
ELCOMÉTER 181 Mechanikus betonvizsgáló kalapács 

– MPa/PSI skála 
W181---1 

Kiegészítők 
Kalibrációs bizonylat TWCAL-181 

Kalibrációs üllő TW99919563 

Szállítási 

terjedelem 

ELCOMÉTER 181 Mechanikus betonvizsgáló kalapács, 

műanyag tároló tok, csiszolt kő, kezelési utasítás (magyarul is) 

 

 

 

Kapcsolódó készülék 
 

ELCOMÉTER 182 
A digitális és fejlettebb változat, ami el van látva elektronikus 

jelátalakítóval, ami a visszacsapódási számot átszámítja leolvasási értékké, 

amit kijelez a képernyőre. Kijelzi továbbá a statisztikai értékeket, amelyek 

le is tölthetők egy PC-re. 

 

 

 

 

 

 


