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ELCOMÉTER 215 Kemencefelfűtési adatgyűjtő 

készülék 
 

Az ELCOMÉTER 215-ös készülék egy könnyen használható, kemence- 

felfűtési hőmérséklet-rögzítő készülék, ami ideális mind a minta-, mind a 

kemence hőmérséklet-profiljának rögzítésére a kikeményedési fázisban.  
 

Az adatgyűjtő mind a termékek felületének hőmérséklet-profilját, mind a 

kemencében lévő hőmérsékletprofilt rögzíti, ami által az  

ELCOMÉTER 215-ös készülék kimutatja a kemencében elért hőmérséklet- 

profilt és a felhasználót megfelelő információval látja el, hogy konzisz- 

tens minőséget tudjon biztosítani. 
 

Alkalmas porbevonatokra, nedves bevonatokra, egyszériás és konvéjor  

kemencékre, az ELCOMETER 215-ös készülék mérései, analízisei és  

felhasználóra szabott jelentései számos lehetőséget kínálnak a kikemé- 

nyedési folyamat átfogó jellemzésére.  

 

 

Kiemelkedő tulajdonságok: 
● Maximális produktivitás 

   Csökkenti a selejtek számát, a jobb kemence teljesítmény következtében  

● Minimalizálja az energia-költséget 
    Elkerülhetővé tesz, hogy a kemence szükségtelenül magas hőmérsékleten üzemeljen, vagy túl hosszú  

    legyen az átfutási idő 

● Optimalizálja a külső felület minőségét 

    A hőmérsékletprofil rögzítésével olyan információt szolgáltat, ami lehetővé teszi a konzisztens minőség  

    elérést 

● Adatgyűjtő szoftver 

    Átfogó számítások és teljesen felhasználó igényre szabott jelentések könnyen lekészíthetők az  

    ELCOMÉTER 215-ös szoftverrel, amit mindegyik készülékhez szállítunk.  

● Választható készletek 

    Standard és top (csúcs) modellek rendelhetők 
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Műszaki adatok 
Megnevezés ELCOMÉTER 215 

Standard modell 

ELCOMÉTER 215  

Top modell 
Csatornák száma 6 K-típus 

Hőmérséklet-tartomány - 200 
o
C – 1.300 

o
C 

Üzemi hőmérséklet - 30 
o
C – 65

 o
C 

Pontosság 
5

o
C – 500 

o
C:  +/- 0,5 

o
C 

> 500 
o
C:  +/- 1,0 

o
C 

Felbontás +/- 0,1 
o
C 

Mérési időközök állítható 8 másodperctől 1 óráig 

Memória 260.000 leolvasás, vagy 8 gyártási ciklus 

Energia ellátás 2 x AA elemek 

Adatkimenet USB/PLC3 

Termál jellemzők 

Termikus gát hőálló kazettával  

100 
o
C , 140 perc 

150 
o
C , 80 perc 

200 
o
C , 60 perc 

250 
o
C , 50 perc 

Termikus gát hőálló kazettával  

100 
o
C , 340 perc 

150 
o
C , 195 perc 

200 
o
C , 130 perc 

250 
o
C , 100 perc 

Mértek (csak az adatgyűjtő) 153 x 101 x 23 mm 

Mértek (adatgyűjtő + termikus gát) 245 x 245 x 115 mm 

Súly (csak az adatgyűjtő) 450 g 

Cikkszám  G215---25 G215---21 

Szállítási terjedelem 

ELCOMÉTER 215 Kemence 

felfűtési adatgyűjtő készülék,  

termikus gát, ELCOMÉTER 

215 szoftver, USB kábel, 

hordtok, 2xAA elem, kezelési 

utasítás (magyarul is) 

ELCOMÉTER 215 Kemence 

felfűtési adatgyűjtő készülék,  

termikus gát, hőálló kazetta, 

ELCOMÉTER 215 szoftver, 

USB kábel, hordtok, 2xAA elem, 

kezelési utasítás (magyarul is) 

 

 

 

 

Különféle alkatrészek és kiegészítők 
Megnevezés Cikkszámok 

Szonda azonosító felirat – készlet 1-6, 27 mm (1”), 100 mm átmérőben, 

nikkellel bevont acéllánc – ideális az adatgyűjtőhöz tartozó szondák 

beazonosítására  
T21521241 

Termikus gát az ELCOMÉTER 215 Standard készlethez  T21521222 

Termikus gát az ELCOMÉTER 215 Top készlethez (a hőálló kazetta nélkül) T21521217 

Hőálló kazetta az ELCOMÉTER 215 Top készlethez T21521219 

USB Kábel; az adatgyűjtőtől a PC-hez  T21521220 

Kábel; az adatgyűjtő és a HP nyomtató összeköttetéséhez - ELCOMÉTER 215 

Kemence felfűtési adatgyűjtő készülék használható HP nyomattóval, olyan 

nyomatatókhoz, amelyeken van USB csatlakozás és PCL3-as prt.  
T21521221 
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ELCOMÉTER 215-ös szondák 

 

A K-típusú szondák széles választéka áll rendelkezésre, 1,5 m-es, 3 m-es és 6 m-es hosszakban.  

A ELCOMETER 215-ös készülék akár 6 db szondával  is használható egyszerre.  

 

Kiemelkedő előnyök: 
● Tökéletes kapcsolat a szonda és a felület között 

● Kis tömeg és optimális alak biztosítja, hogy a minta hőmérsékletét egyéb tényezők ne befolyásolják 

● Rendkívül erős, nagy rugalmasságú és könnyen tisztítható teflonnal bevont kábel 

 

 

ELCOMÉTER 215-ös szondák 

Megnevezés 
Cikkszámok/kábel hossz 

1,5 m 3 m 6 m 

 

 

 

Csiptetős levegő szonda T21521275 T21521276 T21521277 

 

 

 

 

Mágneses levegő szonda T21521287 T21521288 T21521569 

 

 

 

Csiptetős felületi szonda T21521278 T21521279 T21521280 

 

 

 

Mágneses felületi szonda T21521281 T21521282 T21521283 

 

 

 

 

Kombinált szonda; 

használható mágneses 

levegőszondaként,mágneses felületi 

szondaként, csiptetős levegő, vagy 

csiptetős felületi szondaként.  

T21521284 T21521285 T21521286 

 

 

 

Az ELCOMÉTER 215-ös szoftver 
Az ELCOMÉTER 215-ös készüléket szoftverrel együtt szállítjuk, ami kifejezetten a porfesték és a festék 

kikeményedési lejáráshoz lett kifejlesztve.  

 

Kiemelkedő előnyök: 
● Azonnal információt szolgáltat a folyamat után, hogy a festék megfelelően kikeményedett-e. 

● Öt nyelv választható: angol, francia, német, spanyol, olasz.  

● A porfesték gyártó által megadott alsó és felső határértékek alkalmazhatók 

● Az olyan fontos információk, mint a termosztát beállítás, felfűtési sebesség, a festék típusa, a megrendelő  

   adatai, stb. hozzáadhatók a kinyomtatni kívánt riporthoz.  

● Csatlakoztatható egy HP nyomtatóhoz, azonnali eredmény kinyomtatására 

   

A széria minden adata áttekinthető és analizálható különböző formátumokban.  
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