
Forgalmazó:  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 406L statisztikus mini 

fényességmérő  
 

Az ELCOMÉTER 406L statisztikus min fényességmérő 

egy kézi készülék, sík felületek fényességének mérésére. 
 

Ennek a fajta készüléknek két típusa létezik, az egyik  

60
o
-ban, míg a másik 20/60

o
-ban is képes mérni. 

 

A fényességet úgy mérjük, hogy egy állandó erejű  

fénynyalábot irányítunk egy adott szög alatt a vizsgá- 

landó felületre és megfigyeljük az ugyanazon szög alatt  

visszaverődő fényt.  
 

A fényesség mérésénél fontos hogy vizsgáljuk az adott felület külsőleg megjelenő 

fényességének egyenletességét, összehasonlíthatóságát más felületekkel és az esetleges 

torzításait. 
 

Az ELCOMÉTER M406L típusú mini fényességmérő el van látva egy Novo-Soft
TM

 

szoftverrel.   

 

Kiemelkedő tulajdonságok: 
 

► Két különböző szögben történő leolvasás (20
o
-ban és 60

o
-ban is) 

► Egyszerűsített kalibráció és menü 

► A fényestől a mattig terjedő felületek mérési lehetősége 

► A statisztikai értékek a készülékben tárolásra kerülnek 
     (A készülék számítja a maximum értéket, a minimum értéket, az átlagot  

      és a standard deviációt – empirikus szórás érték – és a variációs koefficienst.  

      A szoftver további analízis végzésétre is képes.)   

► Több nyelvű menü választék (angol, német, francia, spanyol, holland, olasz) 

► A LED megvilágítás lehetővé tesz egy akár 10 éves folyamatos használatot is! 

 

Megfelel az alábbi szabványoknak 
AS 1580-602.2 ASTM C 584 

ASTM D 523 ASTM D 1455 

BS DIN EN ISO 2813 ISO 7668 

JIS Z 8741 
 

Az ELCOMÉTER fényesség-mérő választéka hazai alkalmazások alapján használható  

gépjárművek, kerámiák, vegyipari bevonatok, padló bevonatok, fém, papír, műanyag, 

nyomtatványok, polírozott felületek, reflektorok, elektro-lemezes részek, és sok más 

módon gyártott és bevont termék felületén történő mérésre..  
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Műszaki adatok 
Súly:    350 g 

Méretek:    125x50x100 mm 

Megtáplálás:  száraz elem: 5 x LR03 (AAA)  

Pontosság:   + 0,1 GU 

Cikkszámok:   J406L---60S 

    ELCOMÉTER 406L statisztikus mini fényességmérő (60
o
) 

    J406L---2060S 

    ELCOMÉTER 406L statisztikus mini fényességmérő (20/60
o
) 

 

Szállítási terjedelem: ELCOMÉTER 406L statisztikus mini fényességmérő,  

5 x LR03 (AAA) alkálikus elem, Posi-Drive csavarhúzó, 

bizonylatolt kalibrációs tábla, kalibrációs bizonylat az etalon-

táblához, CD-ROM a Novo-Soft
TM

 szoftverrel, RS232-es 

adatátviteli kábel, hordtáska és kezelési utasítás (magyar 

nyelven is).  

 

Tartalékalkatrészek/kiegészítők 

 

 Cikkszám 

60
o
-os fényességi etalon (Standard) T99918533 

20/60
o
-os fényességi etalon (Standard) T99918534 

Posi-Drive csavarhúzó T99918535 

RS232-es interface kábell T99919532 

 

 

ELCOMÉTER NOVO-SOFT
TM

 

 

● Egyszerű használat        Statisztikai gráf 
● Teljes statisztikus analízis   az adatok hiszto- 

gramként és normális 

eloszlásként kerülnek 

● Az adatok exportálhatók       kijelzésre 

   egyéb egységbe 

 

Amikor a NOVO-SOFT telepítés- 

re kerül, automatikusan létrehoz- 

za saját hármas könyvtárát, a kü- 

lönböző szögekre vonatkozóan,  

amelyeket a műszer mérni képes 

 

Letöltéskor automatikusan jelzésre kerül, hogy    Eredmény oldal 
milyen szögnél történt a leolvasás és a megfelelő    A numerikus adatok kijelzésre 

alkönyvtár válik az alapértelmezetté, amely   kerülnek és megjelölhetők, vagy 

megőrzi az adatokat.       szerkeszthetők 

 

 



Forgalmazó:  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 - 

 

 

      Eredmény  

      gráf 
      lehetővé teszi, 

      hogy valamennyi 

      eredmény kijel- 

      zésre kerüljön 

      a leolvasott fényes- 

      ségi adatok egyszerű 

      görbéjeként 

 

 

 

 

● Egyszerű használat 

● Microsoft Windows formátum 

● Tetszés szerinti tervezés 

● A fényességmérőben tárolt valamennyi adat 

   közvetlen PC-re tölthető, vagy minden    

   leolvasás után átvihető 

 

 

  Eredmény oldal 
  Kijelzi az átvitt adatokat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


