
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   

 

ELCOMÉTER 224 

Felületi profil meghatározó műszer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ELCOMÉTER 224-es készülék a legújabb felületi profil-meghatározó mérési 

technológiát kínálja, úgy sima, mint görbült felületen történő profilméréshez. Gyors, 

pontos és nagyon felhasználó barát, rendelhető memóriával, Bluetooth-val, vagy ezek 

nélkül.  
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 Nagy leolvasási sebesség:    A blokk tartalom, vagy a legutolsó 

 50 leolvasás/perc     20 leolvasás áttekintése gráf formában 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Számított átlag üzemmód 

   az előre beállított számú 

   leolvasások átlagát tárolja 

 

 

 

 

 

 

        USB és Bluetooth adatkimenet az  

        az ElcoMaster
TM 

 2.0 szoftverhez 

 

 

Alkalmazható az alábbi szabványok szerint: 

ASTM D 4417-B, SANS 5772, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000 

 

      150.000 leolvasást tárol, 

      alfabetikus sorrendben 

 

       

      Pontos, azonnali és 

      reprodukálható eredmények 

 

 

 

    Erőteljes, a felhasználó által  

    cserélhető volfrámkarbid hegy 

 

 

http://www.geniusmbt.hu/
mailto:info@geniusmbt.hu


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   

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2.45”-os színes képernyő  Ergonomikus kivitel   Integrál, vagy különálló 

kiváló élességű leolvasást biztosít, a kényelmes, folyamatos  szondák mérik a profilt 

bármilyen szögben   felhasználásra tervezve  egészen 500 µm-ig, sík, vagy  

          görbült felületen 

  

 

Kiemelkedő tulajdonságok:  
► Felhasználó barát 
 ● A nagy gombok ideálisak kesztyű használata esetén 

 ● Könnyen használható, soknyelvű menü 

 ● Magas kontrasztú, színes LCD, automata forgással 

 ● Alsó- és felső limit-érték kijelzés 

 ● A gyári kalibráció azonnali felhasználást tesz lehetővé 

 

► Pontos 
 ● Mérési pontosság: +/- 5%  

 ● Használható nemzeti és nemzetközi szabványok szerint 

 ● A hőmérséklettől független mérés 

 ● Statisztika készül és kijelzésre kerül a mérés tényleges idejében 

 ● Az aktuális és a blokkban tárolt leolvasási értékek azonnali analízise gráf formában  

 

► Megbízható  
 ● Reprodukálhatóság és ismételhetőség 

 ● 2 év garancia a készülékre 

 ● Teljes mértékben nyomon követhető vizsgálati bizonylattal szállítva 

 ● A blokkban tárolt és az egyedi mérések dátum és időbélyegzési lehetősége 

 

► Szívós 
 ● Szigetelt, nagyigénybevételt bíró és ütésálló 

 ● Por- és vízálló, megfelel az IP64-nek 

 ● Karc- és oldószerálló képernyő 

 ● Tartós készülék és szonda konstrukció 

 ● Durva környezetben is jól használható 

 

► Hatékony 
 ● Magas leolvasási sebesség: 50 leolvasás/perc 

 ● Integrált és különálló szondás kivitel, a felhasználó igénye szerint 

 ● Alfanumerikus blokk beazonosítás 

 ● Kompatibilis az ElcoMaster
TM 

 2.0 és az ElcoMaster
TM 

 szoftverrel Android
Tm

-hez 

 ● Energiatakarékos üzemmód, berregővel 
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► Erőteljes 
 ● Szívós, a felhasználó által cserélhető volfrámkarbid hegy – használható akár 20.000 méréshez 

 ● USB és Bluetooth adatkimenet 

 ● 150.000 mérést képes tárolni 2.500 blokkban 

 ● Egészen 500 µm-ig képes a profilt mérni 

 
 

Tulajdonságok „B” modell  „T” modell 
Gyors, pontos leolvasás: 50 leolvasás/perc-es sebesség ● ● 

Ismételhető és reprodukálható mérések ● ● 

Könnyen kezelhető menü szerkezet: 30 nyelven ● ● 

Szívós; ütés- víz- és porálló, megfelel az IP64-nek ● ● 

Fényes, színes képernyő; állandó háttérfénnyel ● ● 

Karc- és oldószerálló képernyő; 2,4” (6cm) TFT ● ● 

Nagy pozitív visszacsatolású gombok ● ● 

Sík és görbült mérési felület ● ● 

USB energia ellátás; PC-én keresztül ● ● 

Vizsgálati bizonylat ● ● 

2 év garancia a készülékre ● ● 

Automatikusan forgó képernyő; 0
o
, 90

o
, 180

o
 & 270

o
 ● ● 

Környezeti fényérzékelő; állítható automata fényesség ● ● 

Vész-világítási üzemmód ● ● 

Készülék-szoftver frissítés:  az ElcoMaster
TM 

 2.0 

szoftveren keresztül 
● ● 

Adatkimenet ● ● 

      USB; a PC-hez ● ● 

      Bluetooth; a PC-hez,  Android
Tm

 mobil telefonhoz, 

      vagy tablet-hez  
 

● 

Statisztika a képernyőn ● ● 

      A leolvasások száma, η, Mean (középérték), x;   

      Standard deviation, б; felső limit, hi; alsó limit, 

      lo; variációs koefficiens, COV 

● ● 

     Felső  és alsó limetek; meghatározható hangi &  

     vizuálisa vészjelzés 

 
● 

     Mérésszám a felső limit fölött   ● 

     Mérésszám az alsó limit alatt  ● 

ElcoMaster
TM 

 2.0 szoftver & USB kábel  ● 

Vészjelzés; napi (d), időszakos (i)  d,i 

Dátum- és időbélyegzés minden leolvasáshoz  ● 

Cserélhető képernyővédelem ● ● 

Védőtok ● ● 

Műanyag hordtok  ● 

Mérési tartomány 0-500 µm 0-500 µm 

A képernyőn megjelenő kalibrációs utasítás ● ● 

A blokkok száma  2.500 

Készülékmemória; a leolvasások száma 5 utolsó 150.000 

Az utolsó leolvasás törlése ● ● 

Limitek; a felhasználó által beállítható vészjelzéssel  ● 
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(folytatás) 

Tulajdonságok „B” modell  „T” modell 
     Készülék (g) készülék & blokk specifikus (gb)  

     limitek 
 gb 

Blokk típusok; normál, számolt átlag  ● 

Áttekintés, törlés & blokkok törlése  ● 

Blokkok másolása és kalibrációs beállítás  ● 

Alfanumerikus blokk nevek; a felhasználó által 

megadható a készüléken 
 ● 

Fix blokk méretű üzemmód; blokk kapcsolással  ● 

Trend gráfok; az utolsó 20 leolvasásból  ● 

A gáfok áttekintése  ● 

 

 

      ELCOMÉTER 224 

      Digitális felületi profil mérő készülék 
      Az ELCOMÉTER 224-nek két különböző modellje kapható: 

      A B és az T modell. Mindkét típus nagyfokú funkcionalitást  

      biztosít felhasználójának, az alap szinttől (B modell) a csúcs  

      (top) szintig (T modell), memóriával, alfanumerikus blokkal 

      és Bluetooth kommunikációval.  
       

      Az integrál készülékek ideálisak egykezű működtetésre, mivel  

   a belső szonda széles felfekvő talpa nagyobb stabilitást biztosít  

   a mérések alatt – konzisztens, reprodukálható és pontos 

    eredményeket téve lehetővé.   
       

Standard és páncélozott szondák egyaránt rendelhetők a különálló szondás modellekhez, lehetőleg még 

nagyobb mérési rugalmasságot téve lehetővé. Az ELCOMÉTER felületi profil szondákat egy üveg zéró-

lappal, kalibrációs vizsgáló fóliákkal (nominális értékek: 125 µm, & 508 µm) és ELCOMÉTER vizsgálati 

bizonylattal együtt szállítjuk.  

 

Alkalmazható szabványok: 

ASTM D 4417-B, SANS 5772, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000 

 

Cikkszám Leírás Bizonylat 
Integrál Különálló szondás 

E224C-BI E224C-BS 
ELCOMÉTER 224, B modell, digitális 

feleleti profil mérő készülék 
● 

E224C-TI E224C-TS 
ELCOMÉTER 224, T modell, digitális 

feleleti profil mérő készülék 
● 

 

Szondák 
Szondák megnevezése Cikkszám Minimum fej 

szükséglet 

Minimum 

minta átmérő 

Bizonylat 

Sík felület: Standard T224C500US 125 mm 25 mm ● 

Sík felület: páncélozott T224C500UARM 165 mm 25 mm ● 

Konvex felület: Standard T224C500UX 135 mm 75 mm  ● 

Konvex felület: páncélozott T224C500UXARM 175 mm 75 mm ● 

Készülék integrált szondával  185 mm 25 mm  
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Műszaki adatok 
 

Display információ 2,4” (6cm) QVGA színes TFT display, 320 x 240 pixel 

Elem típus 2 x AA szárazelem, cserélhető is használható 

Elem élettartam kb. 24 óra, folytonos használat mellett, 1 leolvasás/sec-nél 

Készülék méretek 
Integrál:                   168x73x37 mm 

Különálló szondás:  141x73x37 mm 

Készülék súly 
Integrál:                   218 g 

Különálló szondás:  161 g 

Mérési tartomány 0-500 µm 

Szonda hegy Volfrámkarbid hegy 60
o
-os szög 50 µm 

Üzemi hőmérséklet - 10 – 50 
o
C,      tárolási: - 10 – 60 

o
C 

Pontosság & felnbontás pontosság: +/- 5%, vagy +/- 5 µm, felbontás: 1 µm 

Szállítási terjedelem 

ELCOMÉTER 224, üveg zéró lap, 2 x kalibrációs fólia, csuklópánt, 

műanyag hordtok (T modell), képernyővédő, szonda védősapka, 2x AA 

elem, vizsgálati bizonylat, kezelési utasítás (magyarul is), USB kábel  

(T modell), ElcoMaster
TM

 2.0 szoftver (T modell) 
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