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ELCOMETER 236  
hordozható HOLIDAY detektor 

 

Igény 
Az alap idő előtti korróziója 

gyakran a bevonat 

hiányosságának 

következménye. 

A hiányosságok legfontosabb 

okai a fedőbevonatban talál-

hatók, ezek általában a 

gombostűnyi lyukak, 

folytonossági hiányok, és a 

túl vékony réteggel ellátott 

helyek. 
 

A javítás következtében 

felmerült költségek, a 

termeléskiesés, az eljárás 

elszennyeződése jelentős 

lehet. 
 

A bevonat folytonossági 

hiányának korai feltárása 

megakadályozhatja a 

kijavítás költségét és 

kellemetlenségeit.    

Technika 
A nagyfeszültségű technika  

behatárolja a vezető alapon 

lévő szigetelő bevonatban 

található folytonossági hiány 

helyét. 
 

Nagyfeszültségű egyenáram 

generálódik, és vezetődik ki 

egy megfelelő szondára. 

Amint a szonda elhalad a 

bevont felületen, a folytonos-

sági hiány kijelzésre kerül 

egy hang-, és egy fény jelzés 

révén, a detektorban és a 

szonda fogóján. Az alacsony 

áramerősség miatt nem 

léphet fel károsodás. 
 

Az érzékenység állítható, a 

kóboráramtól eltekintve, úgy 

hogy csak a folytonossági 

hiány kerül kijelzésre. 

 

Tulajdonságok 
 Kis súly, 1,8 kg 

 Erős ház, teljes 

hordozhatóság 

 A kimenő feszültség és 

áram kijelzése a display-

n 

 Kibélelt vászon hord-

táska 

 15 kV-os és 30 kV-os 

változat 

 Tölthető akkumulátor 

opció 

 Kényelmes hord- és 

készlet tok 

 Hang-, és fény kijelzés 

 Egyszerű használat 

 Állítható érzékenység 

 A szondák teljes készlet-

választéka 
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Jellemző alkalmazások 
 

 Bitumen vagy epoxi bevonatok beton felületen, például: tároló tartályok, víz-, és szennyvíz kezelő 

berendezések 

 Acél felületen lévő zománc bevonat, például vegyipari reaktorok, tároló tartályok  

 Fémből, vagy betonból készült olaj-, gáz-, vagy víz csővezetéken lévő szigetelő bevonatok 

vizsgálata 

 Beton hidak felületén lévő rugalmas membránok 

 A szondák nagy változatossága, különböző struktúrákhoz történő különböző alkalmazásra 

 Szigetelések nagyfeszültségű vizsgálata 

 

Válassza ki a kiegészítő szondáját, mielőtt a készüléket megrendelné 

 

Derékszögű 

szonda 

Nagy összefüggő 

felületekhez. 

Különböző széles-

ségben rendelhető, 

vezető gumi lappal 

lágy bevonatokhoz, 

és foszfor-bronz 

drótkefével, köze-

pesen kemény és 

kemény 

bevonatokhoz  

Korong-kefe 

szonda 

Cső belső bevonat-

hoz, 40 - 300 mm-

ig. Toldó elemek 

használatával. 

 

 

 

 

 

 

 

Gördülő rugó 

szonda 

Külső cső felületek  

vizsgálatához, 50 – 

1.000 mm átmérő-

ig. A rugó foszfor-

bronzból készül. 

 

 

 

 

 

 

 

Toldó 

 elemek 

A szonda kitoldá-

sához, olyan alkal-

mazások esetén, 

amikor, azt az 

elérhetőség 

megkívánja. 

250 mm, 500 mm, 

és 1.000 mm 

kapcsolható össze. 

 

 
 

Szállítási terjedelem 
 

- Egység (tölthető) 

- Szonda és kijelző 
 

 

 

- Kefe szonda 

- Földelő kábel 
 

 

- Elem töltő 

- Hordozható tok 

- Kezelési utasítás 

 


