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ELCOMÉTER 207 & 207DL Precíziós 

ultrahangos vastagságmérő  
 

Az ELCOMÉTER 207-es precíziós ultrahangos készüléket vékony 

anyagokon történő precíz mérésekre fejlesztették ki. 

 

A legújabb jelátalakító típust használva – az egyetlen elemű  

késleltetett érintésű jelátalakítót – az ELCOMÉTER 207-es készülék 

„echo-echo” üzemmódban méri a vékony anyagokat majd automati- 

kusan átkapcsol „interface – echo” üzemmódba, amikor vastagabb  

anyagok és műanyag mérésére képes.  

Továbbá, az ELCOMÉTER 207-es készülék „echo-echo” üzemmódban 

képes az anyagvastagságot mérni, anélkül, hogy a festéket, vagy a 

bevonatot eltávolítanánk. 

 

Az ELCOMÉTER 207-es és 207DL készülékeknek van egy új üzemmódja, a PLAS üzemmód. Ezt az  

üzemmódot kifejezetten arra az estre fejlesztették ki, amikor vékony műanyag vastagságát kívánjuk 

nagyon pontosan meghatározni. 

 

Kiemelkedő előnyök: 
 

 ● Két kalibrációs lehetőség – a hang sebessége, egy ismert vastagság kalibrálása  

 ● Képernyő háttér megvilágítás, mindkét verzió esetén 

 ● Adatkimenet, mindkét verzió esetén 

 ● 1.000 leolvasásra kiterjedő memória, 10 blokkban (csak a 207DL modellnél!) 

 ● EDTS+ Excel Link szoftver (a 208DL típusnál tartozék) 

 ● Kompatíbilis az EDCS
+
 vastagságmérő szoftverrel  

  

 

Maximális mérési 

tartomány 

0,15 - 25,4 mm – acél esetén 

Sebesség tartomány 1.250-10.000 m/s 

Pontosság +/- 0,002 mm 

Felbontás +/- 0,002 mm 

Mértékegység mm és inch 

Üzemi hőmérséklet -30 
o
C – 50 

o
C 

Billentyűzet  Szigetelt membrán 

Display 4 ½ Digitális Folyadék Kristály képernyő, háttér megvilágítással 

Jelátalakító Mindegyik egység el van látva 15 MHz-es, 6 mm-es mikropontos 

derékszögű jelátalakítóval  

Táperőforrás AA 1,5 V alkálikus, vagy 1,2 V NiCd elem 

Súly 295 g 

Elem élettartam 200 óra alkálikus elem esetén (120 h NiCd) 

Méret 63,5x114,3x31,75 mm 

Tok  Extrudált alumínium 
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Leírás ELCOMÉTER 207 ELCOMÉTER 207DL 

„Interface – echo” üzemmód ▪ ▪ 

„Echo-echo” üzemmód ▪ ▪ 

PLAS üzemmód ▪ ▪ 

Nagysebességű szkennelő üzemmód ▪ ▪ 

Differenciális üzemmód ▪ ▪ 

Vészjelző üzemmód ▪ ▪ 

Adatkimenet ▪ ▪ 

Adat rögzítés  ▪ 

EDTS+ Excel Link szoftver ○ ▪ 

ADCS+ szoftver ○ ○ 

Cikkszám C207----1 C207DL----1 

Kiegészítők Jelátalakító késleltető szakasz (a PLAS 

üzemmódhoz) 
T92016871 

ultrahang befogó (160 ml) T92015701 
A PLAS üzemmódhoz egy speciáis grafit késleltető szakasz szükséges, amit külön kell megrendelni, cikkszáma: 

T92016871 

Jelölések: ▪: tartozék, ○: opciós (szabadon választható) 
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