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ELCOMÉTER 319 harmatpont-mérő, 

bluetooth-val 
 

Az ELCOMÉTER 319-es műszert arra tervezték, hogy mérjen minden 

olyan adatot, ami szükséges ahhoz, hogy megítélhessük, hogy a  

körülmények megfelelők-e a festéshez. 

 

Kiemelkedő előnyök 
● Felhasználóbarát 
Intuitív, sok-nyelvű menü-szerkezet, nagy, felhasználóbarát képernyővel. 

● Erőteljes kivitel 
Porral és vízzel szemben zárt, megfelel az IP66-nak, teljesen szigetelt  

érzékelővel, alkalmas a legszigorúbb körülmények közti használatra is.  

● Integrált, nagy energiájú mágnesek 
Hozzáerősíti a készüléket bármilyen ferromágneses fémhez anélkül, 

hogy bármiféle segédeszközre szükség lenne.  

● Sokoldalú készülék 
Kézben tartható harmatpont mérő és adatrögzítő monitor egyetlen  

készülékben. 

● Alacsony/magas határértékek 
Bármelyik paraméterre és akár mindegyikre is határértékek állíthatók fel 

vizuális és audió vészjelzéssel, ha a leolvasott értékek ezeken a határértékeken kívül esnek.  

● Memória 
A Standard készüléknek 10 un. „görgő” memóriája van. A TOP (Csúcs) szintű készülék rendelkezik egy 

nagyméretű beépített memória járulékos előnyével, a leolvasott értékek pontos rögzítésével, tárolásával, 

egészen 25.000 leolvasott értékig, ami 999 blokkban tárolható.   

● Bluetooth adatkimenet 
Vezeték-nélküli kapcsolat a készülék és a PC között. Az adatok letölthetők a PC-re az  

ElcoMaster
TM

 szoftver használatával, ami díjmentes tartozéka a készüléknek, aminek segítségével 

másodpercek alatt hozhatunk létre jelentéseket. Az ElcoMaster
TM

 Mobile szoftver segítségével pedig e-

mailen is elküldhetjük az adatokat, a mérés helyszínéről közvetlenül az irodába, PDA használatával.  

 

 
 

Az ELCOMÉTER 319-es műszer alkalmazható az alábbi szabványoknak megfelelően: 

ISO 8502-4-es BS 7079-B4 

 

IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 

63101-000 
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Pontos 
● Gyors válaszidő 

● A felhasználó átválthat Celsius és Fahrenheit között 

● Dátum és időpont rögzítés mindenegyes adathoz 

 

Egyszerű 
● Könnyen kezelhető menü-vezényelt felhasználói interface több  

    világnyelven 

● Tiszta, megvilágított képernyő, ami öt paramétert mutathat az  

   alábbiak közül: 

 ● RH:  relatív páratartalom, %-ban 

 ● Ts:  felületi hőmérséklet 

 ● Ta:  környezeti hőmérséklet 

 ● Td:  harmatpont 

 ● TΔ:  Td és Ts közti különbség 

 ● Tdb:  száraz gömb hőmérséklet 

 ● Twb:  nedves gömb hőmérséklet 

● Hőmérséklet indikátor valamennyi paraméterre 

 

Rugalmas 
● Használható kézben-tartható készülékként is, de egy távvezérelt  

    adatrögzítőké monitorként is.  

● Integrált termoelem- ajzat mágneses felületi, vagy folyadék  

    szondának  

● A készülék a „Te” üzemmód választásával átváltható egyszerű 

    termométerré – ideális egy bevonat felhordás előtti  

    hőmérsékletének mérésére, vagy egyéb külső hőmérséklet  

    mérésére. 

● A Hold/Freeze funkció lehetővé teszi az elvégzett mérés  

    értékének megtekintését, mielőtt az eltárolnánk a memóriába.  

 

Tartós 
● Hőmérsékletálló anyagból történt gyártásának köszönhetően  

    biztonsággal használható – 20 
o
C és 80 

o
C közti hőmérséklet- 

    tartományban.  

● Vízzáró és por biztos, megfelel az IP66-nak 

● Az erőteljes, ergonómus kivitel teljesen szigetelt, tartós érzékelőket  

   tartalmaz. 

 

Sokoldalú 
● Az adatok egy USB-én, vagy a Bluetooth-on keresztül letölthetők  

   egy PC-re és a kiértékeléshez használható az ElcoMaster
TM

  

   szoftver. 

● Mindegyik készülék megtáplálható akár 2 AA elemmel, vagy  

   közvetlenül az USB kábelen keresztül.  

● Minden mért paraméterre beállíthatók értékhatárok, amelyekhez  

    audió és vizuális vészjelzés tartozik, mihelyt ezeket a mérési  

    eredmények túlhaladják – még akkor is, ha ezek a képernyőn nem 

    jeleníthetők meg .  
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Jellemzők STANDARD TOP (Csúcs) 
A leolvasott paraméterek: RH, Ts, Ta, Td, TΔ, Tdb, 

Twb 
● ● 

Statisztika: a leolvasások száma, szórás, középérték, 

variációs koefficiens, minimum, maximum 
● ● 

Integrált mágnesek: biztosítja a készüléknek bármilyen 

ferromágneses fémhez való kapcsolatát 
● ● 

High/Low értékhatárok: audió, vizuális Red/Green 
vészjelzés állítható be bármelyik paraméterre 

● ● 

Többféle világnyelv menű ● ● 

Háttérvilágítás: a felhasználó által választható a fényesség 

és az időtartam 
● ● 

K-típusú konnektor külső méréshez ● ● 

Memória : a leolvasott értékek és statisztikai paraméterek 

áttekinthetőségével 

Az utolsó  

10 mérésre 
(gördülő) 

25.000 mérésre, 999 

blokkban 

Kézi adatrögzítés ● ● 

Időszakos adatrögzítés  

A felhasználó által 

megadott, 

1 sec és 24 óra közti 

időintervallumokban  

USB & Bluetooth, vezeték nélküli adatkimenet  ● 

ElcoMaster
TM

  és ElcoMaster
TM

 Mobil szoftver  ● 

Cikkszámok G319---S G319---T 

Szállítási terjedelem 

ELCOMÉTER 319-es harmatpont 

mérő készülék, AA elem (x2), 

csuklópánt, hordtáska, kalibrációs 

bizonylat, USB kábel*, ElcoMaster
TM

  

és ElcoMaster
TM

 Mobil szoftver* és 

kezelési utasítás (magyar nyelven is)  

 

 *csak az ELCOMÉTER 319 TOP (csúcs) modellhez 

 

Műszaki adatok 
 Tartomány Pontosság Felbontás 

Levegőhőmérséklet (Ta) -mérési tartomány - 20 
o
C - + 80 

o
C +/- 5 

o
C 0,1 

o
C 

Felületi hőmérséklet (Ts)-mérési tartomány - 20 
o
C - + 80 

o
C +/- 0,5 

o
C 0,1 

o
C 

Külső felületi hőmérséklet (Te) -mérési tartományt - 40 
o
C - + 200 

o
C +/- 0,5 

o
C 0,1 

o
C 

Relatív páratartalom (RH) tartomány 0 – 100% rp +/- 3% rp 0,5% 

Üzemi hőmérséklet tartomány - 20 
o
C – + 80 

o
C 

Súly 260 g 

Az elem típusa 
2 x AA elem, vagy USB kábelen 

keresztül 

Elem élettartam 

Kézi üzemmód: több, mint 40 óra 
(háttérvilágítás nélkül),  

Időszakos leolvasásnál:  400 óráig  

(10 percenkénti leolvasásnál) 

Méretek 180 x 75 x 35 mm 

Súly  300 g 
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Tartalék-alkatrészek, kiegészítők 
Mágneses felületi szonda T31920162 

Folyadék hőmérsékleti szonda T9996390- 

Védő hordtáska T31921192 

USB kábel T31921325 

Csuklópánt T99916063 

Képernyő védő fólia (8 db/csomag) T31921348 
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