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ELCOMÉTER 408  

Fényesség-, és DOI mérő 

 

Az EELLCCOOMMÉÉTTEERR  440088 készülék jellemzői: 

 

 

 

Nyomjuk meg a gombot még egyszer, hogy  

minden paramétert mérhessünk; 

fényességet, homályosságot, DOI-t, 

Rspec-t, RIQ-t és goniofotometrikus profilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     USB és Blootooth 

     adatkimenet 

 

 

 

           A képernyőn megjelenő 

           statisztika, trenddel és  

999 leolvasást képes tárolni,       mérési diagrammal 

teljes goniofotometrikus profillal 

a felhasználó által meghatározott     Integrált kalibrációs etalon 

blokkokban     teljesen automata, hibamentes 

      kalibráláshoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könnyen leolvasható, nagy,  Gyors és párhuzamos mérések       A képernyőn megjelenő 

színes képernyő, állítható   mindegyik paraméter esetében       trend a mérendő blokk 

fényességgel               adataiból 

 

Alkalmazható szabványok: 
AASS//NNZZSS  11558800..660022  22,,  AASSTTMM  CC  558844,,  AASSTTMM  DD  11445555,,  AASSTTMM  DD  22445577,,  AASSTTMM  DD  55776677,,  DDIINN  6677553300,,  EECCCCAA  

TT22,,  EENN  1122337733--1111,,  EENN  1133552233--22,,  IISSOO  22881133,,  IISSOO  77666666,,  JJIISS  KK  55660000--44..77,,  JJIISS  ZZ  88774411,,  TTAAPPPPII  TT  665533  
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Az EELLCCOOMMÉÉTTEERR  440088--aass fényesség-, és DOI mérő tulajdonságai: 
 

Pontos 
● Gyorsan és párhuzamosan képes fényességet, homályosságot, DOI-t, Rspec-t, RIQ-t és  

   goniofotometrikus profilt mérni. 

● Mindegyik készülékhez kalibrációs bizonyítvány is jár, az ISO 17025, az UKAS & BAM szerint  

   elfogadva.  

 

 

Egyszerű 
● Fényes, könnyen leolvasható LCD képernyőre történik a fényességértékek, statisztikák és a gráfok  

   kijelzése.  

● A képernyőn megjelenő mérések formáját a felhasználó határozhatja meg. 

● Mindegyik leolvasás időpont-, és dátum-bélyegzővel lesz ellátva. 

 

 

Rugalmas 
● A pontosság érdekében mindegyik fényességméréshez 20/60

o
-os és a 20/60/85

 o
–os verzió is  

   rendelkezésre áll. 

● Bluetooth és USB csatlakozás is rendelkezésre áll az ELCOMASTER 2.0 adat-kezelő szoftver  

   azonnali alkalmazásához. 

 

 

Tartós 
● A robosztus alumínium kivitel biztosítja az optikai stabilitást. 

● 17 órás folytonos működés, vagy 20.000 leolvasás (egyhuzamban). 

● Kompakt és hordozható készülék, integrált etalon-tartóval. 

 

 

Hatékony 
● Könnyen kezelhető, menü-vezérelt felhasználói interface, több nyelven 

● Tiszta, megvilágított képernyő, ami egyszerre öt paramétert tud kijelezni. 

A képernyőn a fényességi és kép-minőségi (IQ) adatokból trend-analízis jeleníthető meg. 

 

 

Erőteljes 
● A készülék 999 leolvasást képes tárolni, a teljes goniofotometrikus profillal együtt. 

● A belső elem teljesen feltölthető 2,5 óra alatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forgalmazó: GÉNIUS MBT Kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u 5,Pf: 22  

Internet honlap: www.geniusmbt.hu            Tel: 48/898 139            E-mail cím: info@geniusmbt.hu  

- 3 - 

Az EELLCCOOMMÉÉTTEERR  440088  szolgáltatásai 
 

Könnyen használható menü szerkezet 
angol, spanyol, francia, olasz, 

német, kínai nyelveken 

Fényes, színes képernyő (folyamatos 

háttérvilágítással) 

állítható fényesség, 6 gombos 

érintés-érzékeny interface 

A felhasználó által meghatározható mérési 

képernyő-tartam 
● 

Karc-, és oldószerálló képernyő ● 

Konnektor-, és USB csatlakozás ● 

Kalibrációs bizonyítvány: ISO, UKAS & BAM ● 

Adatkimenet ● 

USB; a PC-hez ● 

Bluetooth; a PC-hez, Android mobilhoz ● 

A képernyőn megjelenő statisztika x, б, max., min értékek 

ELCOMASTER 2,0 szoftver & USB kábel ● 

Dátum és időpont bélyegzés ● 

Készülék memória; a leolvasott értékek száma 
999 leolvasott értékig és 

görbület 

Ismételt mérési mód 
a felhasználó által határozható 

meg: 2,5 vagy 10 másodperc 

Az utolsó mérés törlése ● 

Standard és fix blokk-méret ● 

Trend, fényesség és képminőség gráfok ● 

Mérési üzemmód 

Fényesség (GU): 20
o
, 60

o
, 85

o
, 

Homályosság (HU & HU Log)? 

disztingció (DOI); 

csúcsvisszaverődés (Rspec), 

visszavert képminőség (RIQ) & 

goniofotometrikus profil 

 

 

Műszaki adatok 

Cikkszám  Megnevezés 
J408---26  ELCOMÉTER 408, duális szögű (20 & 60

o
-os) fényesség és DOI mérő készülék 

J408---268  ELCOMÉTER 408, tripla szögű (20 & 60 & 85
o
-os) fényesség és DOI mérő 

Energia ellátás: Tölthető lítium-ion; 17 óra/20.000 leolvasás 

Töltési idő:  USB-ről: 4,5 óra, hálózatról: 2,5 óra 

   Fényesség  Homályosság  DOI RIQ Goniofotometrikus 

Méréstartomány: 20
o
:
 
0 – 2.000 GU 

   60
o
:
 
0 – 1.000 GU 0 – 2.000 GU  0-100 DOI  

   85
o
: 0 – 150 GU 

Felbontás:  0,1 GU  0,1 HU  0,1    0,1 GU 

Ismételhetőség: 0,2 GU  0,2 GU  0,2   0,2 GU 

Reprodukálhatóság: 0,5 GU  0,5 HU  0,5   0,5 GU 

Csúcs visszaverődés: +/- 0,09375
o
 

Méretek:  65x140x50 mm 

Súly:   790 g 

Szállítási terjedelem: ELCOMÉTER 408-as fényesség-, és DOI mérő készülék, ISO 17025 szerinti 

magas fényességre történő kalibrációs bizonyítvány, fényességi etalon-tisztító textil, konnektorról 

történő töltő (UK, EU, US), átviteli kábel, USB kábel, ELCOMASTER 2.0 szoftver és kezelési 

utasítás (magyarul is) 
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Kiegészítők 
 

Cikkszám Megnevezés  

T4082532 
Fényességi etalon, az ISO 17025 szerinti magas fényességre 

történő kalibráláshoz, kalibrációs bizonyítvánnyal 

T40823533 
Fényességi etalon, tükör-fényességre történő kalibráláshoz,  

kalibrációs bizonyítvánnyal 

T99923535 Törlőkendő a fényességi etalonhoz 

T99921325 USB kábel 
 

Fényesség-, és DOI mérő meghatározások 
 

Fényesség (GU) 
Egy egyszerű mértékegység, ami arányos egy felületről visszaverődő fény  

mennyiségével, meghatározva ezzel, hogy az adott felület mennyire fényes. 
 

Homályosság (HU és HUlog) 
Egy magas fényű felületnek tiszta, mély és csillogó a külső megjelenése.  

A homályosság csökkenti a kontrasztot a visszaverődő fényben, és a  

fényforrás körül középpontot eredményez. Ez a nem kívánatos hatás  

drámaian csökkenti a vizuális minőséget. 

A hagyományos fényességmérőkkel ellentétben az ELCOMÉTER 408-as  

készülék a homályossági értékeket az ASTM E 410-es szabvány szerint  

méri, miközben ezzel egyidejűleg méri a fényességet és a DOI-t is.  
 

Csúcs visszaverődés (Rspec) 
Az Rspec egy csúcsról történő visszaverődés, amit egy nagyon keskeny  

résen keresztül mérnek egy tükörben és nagyon érzékeny bármiféle  

felületi struktúrára, hullámosságra, vagy bordázatra. Ha az Rspec érték 

egyenlő a fényességgel, a felület sima. Az Rspec érték a felület  

struktúrájának mértékével csökken.  
 

A kép elmosódása (DOI) 
A kép elmosódása azt mutatja meg, hogy a visszavert kép mennyire éles  

a bevonat felületén.  Hasonló bevonatoknak azonos lehet a fényességi  

értéke, de vizuálisan a minőség nagymértékben eltérhet. Egy vizuálisan 

gyenge bevonatnak lehet nagymértékben gödrös a felülete, amit  

közismerten „narancshéj” felületnek hívunk. Ha egy ilyen bevonaton a  

visszaverődött képet nézzük, az homályos és torz lesz. 

Az a felület, amely egy tökéletesen torzítatlan visszaverődő képet ad,  

100-as értéket kap. Ahogy ez az érték csökken, úgy torzul a kép. 
 

A visszavert kép minősége (RIQ) 
A visszavert kép minősége nagyobb érzékenységet biztosít, ha egy  

nagymértékben tükröződő bevonati felületet és egy alacsonyabb fényű  

anyag tükör-diffúz elemét értékeljük ki. Az a felület, amely egy tökéletesen 

visszatükröződő képet mutat, 100-as értéket kap, míg az értékek  

csökkennek, ahogy a felület textúrája növekszik, és a kép élessége csökken. 
 

A goniophotometrikus profil 
A fényesség, homályosság, a DOI és a Rspec értékek felhasználhatók  

bármilyen felület vizuális kiértékelésére. A goniophotometrikus görbe 

 letölthető a computerbe, a tükör-visszaverődés jobb kiértékeléséhez. 


