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ELCOMÉTER 480-as  

Fényességmérő 

 

A vizuális megjelenés egy személynek egy adott termék érzékeléseként határozható 

meg. Az érzékelés szubjektív. A fő mérhető paraméter, amit használnak egy termék 

általános vizuális minősítésre és meghatározására a fényesség.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fényességet úgy mérik, hogy egy konstans intenzitású fénynyalábot bocsájtanak 

közvetlenül a vizsgálandó felületre, egy meghatározott szögben, és figyelik az 

ugyanabban a szögben visszaverődő fény mennyiségét. Ezt a visszaverődést mérik egy 

fényességmérővel.  
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Különböző felületek különböző visszaverődési szöget 

igénylenek.  

 

 

Magas fény (High Gloss) 
Egy fénylő, vagy egy nagymértékben polírozott külső 

felület tisztán veri vissza (tükrözi) a képet.  

Ezt a határozott visszaverődést az okozza, hogy a beeső 

fény a felületen egy visszaverődési szögben megtörve 

verődik vissza. 

 

 

 

Félfényes és matt fényesség  

(Semi & Matt Glass) 
A félfényes és a matt felületek a  

képet kevésbé élesen és csökken- 

tett intenzitással verik vissza.  

A félfényes és a matt felületeken 

 nemcsak visszaverődik a fény  

egy adott visszaverődési szögben, 

hanem szét is szóródik, ami a  

visszavert képet elmosódottá  

teszi.  

 

A fényességmérés azon alapul, hogy egy felületről visszaverődő fény mennyiségét 

a polírozott üveg-szabványról visszaverődő fény mennyiségéhez viszonyítjuk,  

amit fényességi egységben (GU - Gloss Unit) mérünk.  

 

Egy felületről visszaverődő fény mennyisége függ a beeső szögtől és a felület  

tulajdonságaitól.  

 

A fényességet matt, félfényes és magas fényűként kategorizáljuk. 

Annak érdekében, hogy a legkedvezőbb mérési szöget meghatározzuk, a fényes- 

ségmérőt állítsuk be 60
o
 beesési szögre.  

 

Amennyiben az eredmény 10 – 70 GU közé esik, a bevonatot „félfényes”-nek 

 minősítjük és 60
o-

os szöget használva kell mérjük. Ha az eredmény kevesebb,  

mint 10 GU, akkor a termék „alacsony fényű” és 85
o
-os szöget használva kell  

mérjük és ha több, mint70 GU ,akkor a termék „magas fényű”-nek ismerhető el,  

és 20
o
–os szöget használva kell mérjük.  

 

Mindegyik szöget (20
o
, 60

o
, 85

o
) fel kell vennünk, ha egy fényes anodizált  

felületen mérünk, hogy biztosítsuk a visszaverődés teljes ismeretét a bevonat és  

a fém alap között.  

 

Fényesség 

tartomány 

60
o
 -os érték Mérések az alábbi 

szögekben 
Magas fény > 70 GU 20

o
 

Félfényes 10 – 70 GU 60
o
 

Alacsony fény/matt < 10 GU 85
o
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Visszaverődés (%) (% Reflectance) 
A visszaverődési % összehasonlítja a kibocsájtott fényenergia mennyiségét a visszaverődöttével és ezt az 

értéket %-ban fejezi ki. Minél fényesebb egy felület, annál közelebb lesz ez az érték a 100%-hoz.  

 

Noha a fényességi érték skála (GU) lineáris, mindegyik beesési szögnek külön mérési tartománya van; 0 – 

2.000 GU (20
o
), 0 – 1.000 GU (60

o
), 0 – 160 GU (85

o
)  

 

A visszaverődési %  kijelzi a mérési értéket %-ban, a kiválasztott beesési szög teljes beeséséhez 

viszonyítva.    

 

Például; egy 1.000 GU érték 20
o
-nál 50%20 formában kerül kijelzésre, és 500 GU 25%20 formában, de 

60
o
–nál ez 50%60 formátumú lesz. 

 

 

Homályosság (Haze – HU) 
A homályosság csökkenést okoz a visszavert fénysugár kontrasztjában és fényudvart (szétszóródást) okoz a 

visszavert fényforrás körül, jelentősen csökkentve a látási minőséget. 
 

Az ASTM D4039-es szabvány szerint a homályosság úgy van definiálva, mint egy numerikus különbség a  

20
o
-nál  és 60

o
–nál mért visszavert fény között. 

 

Ezt homályossági egységben (HU – Haze Unit) fejezzük ki. 

 

 

Az ELCOMÉTER 480-as készülékek könnyen 

használhatók, amihez magas pontosság, 

ismételhetőség és reprodukálhatóság társul, megfelelő 

funkcionalitással, ami jelenleg a legfejlettebb 

fényességmérővé teszi ezeket a piacon.   

 

Kiemelkedő tulajdonságok 
● Kicsi, de robosztus és ergonomikus 

● 3 – 10 leolvasás másodpercenként 

● Ismételhetőség, reprodukálhatóság és pontosság 

● Több szög alkalmazható; 20
o
, 60

o
, 85

o
 

● 40.000 mérés tárolható a memóriában, 2.500 blokkban 

● Dátum és időpont bélyegzésű leolvasások 

● USB és Bluetooth adatkimenet 

● PC, iPhone  és Android alkalmazhatóság 

● Automata készülék & etalon diagnosztika 

● Automata kalibrációs etalon érzékelés, RFID-én keresztül 

● 40, felhasználó által beállítható határérték szabvány 

● Standard , automata ismétlés és szkennelő üzemmód 

● Differenciális üzemmód; elfogad/elutasít funkcióval 

● Leolvasás, statisztika, gráf és blokk áttekintés megjelenítése a képernyőn  
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Kicsi, robosztus és ergonomikus, az ELCOMÉTER 480-as készüléket úgy tervezték, hogy kielégítse a 

piac mai igényeit.  
 

A könnyen kezelhetőséget a többnyelvű menűvel és a kivételes ismételhetőség, reprodukálhatóság és 

pontosság az ELCOMÉTER 480-as készülék a legmagasabb osztályú fényességmérést biztosítja a 

felhasználó számára.  
 

Egy csúcstechnológiájú tervezés és gyártás biztosítja a világon vezető sajátságokat és funkcionalitást, 

mérési megbízhatóságot és fényesség, visszaverődési % és homályosság rögzítésével, bármilyen anyagon, 

beleértve a festékeket, műanyagokat, kerámiát és fémeket is.   
 

Az ELCOMÉTER 480-as készülék gyors LED technológiája pontosan mér 3 szöget is egy időben, 10 

leolvasás/sec sebességgel.    
 

A mérések azonnal továbbíthatók egy PC-re, iPhone-ra, Andriodra, vagy egyéb mobil készülékre, USB-

kábelen vagy Bluetooth-on keresztül  
 

Az ELCOMASTER
TM

 szoftver használatával gyorsan készíthetünk professzionális jelentéseket  

fényesség-, és egyéb külső megjelenés mérésekről. A fényességi leolvasások kombinálhatók egyéb fontos 

tényezőkkel is, mint a bevonatvastagság, tapadás és kemence hőmérsékleti profil – ugyanazon szoftver 

csomagon belül. t  
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Méréstartományok a különböző modelleknél 
Az ELCOMÉTER 480-as készülék rendelhető egyszögű 60

o
 –os 

fényességmérőként, vagy a legmodernebb duális, vagy háromszögű 

variánsként is.  

● Egyszögű:   60
o
 

● Duális:  20
o
, 60

o
 

● Háromszögű: 20
o
, 60

o
, 85

o
 

 

 

 

Memória és blokkok 
40.000 dátummal és időponttal bélyegzett leolvasás tárolható 2.500, a 

felhasználó által meghatározott alfanumerikus blokkban.   
 

A leolvasások továbbíthatók egy PC-re, iPhone-ra, Andriodra, vagy 

egyéb mobil készülékre, USB-kábelen vagy Bluetooth-on keresztül, 

például az ELCOMASTER
TM

  szoftver használatával.   

 

 

 

Display üzemmódok 
Teljes mértékben a felhasználóhoz igazítható, karc- és oldószer-álló 

színes LCD lehetővé teszi az alábbiak kijelzést: 

● Fényesség, visszaverődési %, és homályosság 

● Statisztikák 

● Leolvasások, különbözeti elfogad/elutasít funkcióval 

● Trend gráfok 

● Analóg szkennelő sáv 

 

 

Standard, automatikus ismétlő & szkennelő üzemmód 
Nincs két vizsgálat, ami egyforma lenne. Ezért van az ELCOMÉTER 

480-as készüléknek három mérési üzemmódja: 
 

● Standard üzemmód: Nyomjuk meg a mérés (measure) gombot, hogy  

   egy adott helyen egyedi mérést végezhessünk. 
 

● Automatikus ismétléses üzemmód: Ha a fényességmérőt csúsztatjuk  

   a felületen, mindhárom szögben automatikus mérés történik, a  

   felhasználó által beállított sebességgel; 10 – 180 leolvasás/perc. Ha ez engedélyezett, mindegyik egyedi  

   mérés letárolásra kerül a memóriába.  
 

● Szkennelő üzemmód: Amint a fényességmérőt csúsztatjuk a teljes felületen, a készülék mindhárom  

   szögben mérést végez, egy folytonos, 10 leolvasás/másodperc sebességgel. Ha megállítjuk a mozgást, a  

   készülék kijelzi az átlag, a legmagasabb és a legalacsonyabb értékeket – ideális egy minta általános  

   egyöntetűségének leellenőrzésére.  
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Pontosság és ismételhetőség 
A fejlett elektronika és a kiemelkedő optikai tervezés egyesül magas szintű pontossággal, 

ismételhetőséggel és reprodukálhatósággal, az iparágban vezető készüléken belüli egyeztetéssel – a teljes 0 

– 2.000 GU tartományban.   

 

Tartomány 0 – 10 GU 10 – 100 GU 100- 2000 GU 

Ismételhetőség +/- 1 GU +/- 0,2 GU +/- 0,2 % 

Reprodukálhatóság +/- 0,2 GU +/- 035 GU +/- 0,5 % 

 

 

Ha a vizuális megjelenés kritikus, készíteni kell egy un. mester mintát  

(Master Standard). Ezt a vevőnek kell elkészíteni és jóváhagyni, majd 

utána agyártó fogja használni, mit a minőségbiztosításának az alapját. 

Noha, ez a mester minta elkészül és jóváhagyásra kerül, általában nincs  

elfogadott számszerű fényességi értéke.  

 

Annak érdekében, hogy az ellenőrök szubjektivitását kiküszöböljük,  

az ELCOMÉTER 480-as készülék képes automatikusan elkészíteni és  

letárolni egy nominális (cél) értéket, a legmagasabb és a legalacsonyabb elfogadható értéket  

(értékhatárok;.limitek) fényességi értékeket, a mester mintának a  

felhasználásával.   

 

Akár 40 határérték (limit) is letárolható a megrendelő mindenegyes  

mester mintájához és előhívható a készülék „Limit Standard” 

 (Határérték minták) memóriájából.  

 

Ha a „Limit Standard” (Határérték minták) üzemmódot a készülék  

differenciális üzemmódjával együtt használjuk, akkor az ELCOMÉTER  

480-as készülék kijelzi a mért értéket a nominális értéktől való eltéréssel  

együtt. 

 

A „Limit Standard”-on (határértéken) túli leolvasott  

értéket a készülék pirossal jelzi ki, egy gyors  

elfogad/elutasít értékelést téve lehetővé.  

 

Az iparágban vezető helyen lévő készüléken belüli  

egyeztetés következtében, amint egy „Limit Standard” 

 (Határérték minta) elkészül, a készülék képes ezt az  

értéket bármikor továbbítani más ELCOMÉTER 480- 

as készülékekhez, az ELCOMASTER
TM

 szoftvernek  

a határértékminták könyvtárán keresztül. 

 

Több fényességmérőben lévő információ egyesíthető egyetlen ellenőri jelentésben  

az ELCOMASTER
TM

  szoftver segítségével, ami ideális   

többszörös gyártó és összeszerelő sorok esetében.  
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Készítsünk azonnali jelentést az ELCOMASTER
TM

 szoftverrel 
 

Amit az összegyűjtött adatokkal teszünk az éppoly 

fontos, mint maga a mérés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ELCOMASTER
TM

 szoftver egy gyors, könnyen használható szoftver-megoldás az összes 

adatkezelésre, és minőségbiztosításai igényre, professzionális jelentések elkészítéshez, egyetlen gombra 

történő klikkeléssel.   

 

Az ELCOMASTER
TM

 szoftverhez történő adattovábbítás tartalmazza: 

● 20
o
, 60

o
, 85

o
-os fényességi értékeket (GU – Gloss Unit) 

● Homályossági értékeket (HU – Haze Unit) 

● A visszaverődési %-ot (%Reflectance) 

● Dátum és időpont bélyegzést, minden leolvasáshoz 

● Határérték minta (Limit Standard) értékeket 

● Blokk információt és statisztikát 

● Kalibrációs információkat; dátum/időpont, szériaszám, etalon értékek 

 

 

Akár kint vagyunk területen, akár egy üzem csarnokában, az  ELCOMASTER
TM

  szoftver Mobile App 

alkalmazásával az alábbiakat tehetjük: 

● Az aktuális adatok letárolása közvetlenül egy mobil készülékre és blokkokban történő lementése 

● Mialatt végezzük az ellenőrzést, az aktuális gráfok megtekintése 

● Az egyes blokk leolvasásokhoz megjegyzések hozzáadása 

● A vizsgálati felületről készült fotók hozzáadása mindenegyes blokk leolvasáshoz, egy gombra  

   történő klikkeléssel  

● Az egyes leolvasási értékek elhelyezése egy helyi térképre, fotóra, vagy diagramra, a mobil készülék  

   belső GPS-én keresztül. 

● Az ellenőrzési adtok továbbíthatók egy mobil készülékről egy PC-re, további analízis, vagy jelentés  

   készítése végett. 

● Azonnali pdf-formátumú jelentés készítése jóváhagyási célból 
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Kapcsolat 

Csatlakoztassuk a készüléket Bluetooth-on keresztül, hogy az 

aktuális mérési eredményeket közvetlenül a telefonról tudjuk 

leolvasni és elmenthessük blokkokba.  

 

Áttekintés 

Az átlag, a maximum és a minimum értékek azonnal 

áttekinthetők. 

 

Tárolás és nyomtatás 

Valamennyi adat letárolható: fényesség,  

rétegvastagság, kemence profil, klimatikus 

adatok, kézi jelentések, könnyen kezelhető 

mappákba.   

 

Fotók és megjegyzések 

fotók és megjegyzések és kiegészítések  

fűzhetők egybe. 

 

 

Képgyűjtemények 

Alakítsunk ki mérési helyeket képeken, hogy megjelöljük azok helyeit a következő 

leolvasásokhoz.  

 

Összekapcsolás 

Összekapcsolhatunk különféle ellenőrzési paramétereket, mint a fényesség, réteg- 

vastagság, kemence hőmérsékleti profil, és tapadás) képekkel, megjegyzésekkel és  

egyéb projekt információkkal. 

 

Kalibrálás 

Megoszthatjuk az ellenőrzési adatokat teljes biztonságban felhőn keresztül és  

együttműködhetünk a projekt során az azonnali mérési paramétereket használva  

az ELCOMASTER
TM

  szoftverben.  

 

Küldés 

Elküldhetjük az ellenőrzési adatokat egy mobil készülékről is egy PC-re további  

analízis és jelentés készítése céljából, vagy továbbíthatjuk az adatokat felhőn keresztül. 

 

 

 

 

 

 

Az ELCOMASTER
TM

 szoftverben lévő Határérték minta (Limit Standard)  

könyvtár használatával az egy adott készülékben lévő határérték minták  

továbbíthatók más készülékekre, az ellenőrzési eljárás optimalizálása céljából.  
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Termékjellemzők 
Standard Választható 

B modell  T modell 

Mérési geometria 60
o
 

60
o
, 20

o
/60

o
, vagy  

20
o
 /60

o
/85

o
 

Mértékegységek GU GU, HU, % 

Gyors, pontos leolvasási sebesség ● ● 

A mérések ismételhetősége és reprodukálhatósága ● ● 

Könnyen használható menü szerkezet, 30 nyelven ● ● 

Tömör, ütésálló, vízálló és pormentes ● ● 

Karc- és oldószerálló színes képernyő; 2,4” TFT ● ● 

Forgó display; automatikus, 0
o
, 180

o
  ● ● 

Környezeti fényérzékelő; állítható automata fényesség ● ● 
Adatkimenet 

   USB aktuális leolvasás ● ● 

   USB blokk letöltés  ● 

   Bluetooth; PC-hez, iOS, v. Android-hoz, v. mobilhoz  ● 

USB & elem megtáplálás ● ● 

Kalibrációs bizonylat ● ● 

Kézi készülékkalibrálás ● ● 

Automata készülékkalibrálás; RFID integrált etalonnal  ● 

A képernyőn megjelenő statisztika – a felhasználó által beállítható 

   A leolvasások száma, középértéke, szórás ● ● 

   A legmagasabb érték, a legalacsonyabb érték, tartomány  ● 

   Variációs koefficiens  ● 

   Nominális érték, a legfelső limit feletti érték, alsó limit alatti érték   ● 

   Felső limit feletti értékek száma, alsó limit alatti értékek száma  ● 

Mérési üzemmódok 

   Standard üzemmód ● ● 

   Automatikus ismétlési üzemmód; 10 – 180 leolvasás/min   ● 

   Szkennelő üzemmód; 10 leolvasás/sec  ● 

   Differenciális üzemmód, elfogad/elutasít funkcióval  ● 

Értékhatárok; akár 40 programozható standard  ● 

   Készülék & blokk speciális standard értékhatárok  ● 

Készülékmemória 40.000 leolvasás, akár 2.500 blokkban  ● 

Alfanumerikus blokk nevek  ● 

Fix blokkméret üzemmód  ● 

Dátum-, és idő-bélyegzés  ● 

Automatikus készülékdiagnosztika  ● ● 
Display üzemmódok; – a felhasználó által beállítható 
   Leolvasások; fényesség, visszaverődési %, homályosság  ● ● 

   Választható statisztikák ● ● 
   Aktuális trend gráf; az utolsó 20 leolvasás  ● 

   Szkennelési sáv  ● 
   Leolvasások & differenciák (elfogad/elutasít funkcióval)  ● 

http://www.geniusmbt.hu/
mailto:info@geniusmbt.hu
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Az utolsó leolvasás törlése ● ● 

2 év meghosszabbított garancia ● ● 
 

 

Műszaki adatok 
 

Cikkszámok Leírás Bizonylat 

J480B-6 ELCOMÉTER 480 B modell, 60
o
-os fényességmérő ● 

J480T-6 ELCOMÉTER 480 T modell, 60
o
-os fényességmérő ● 

J480T-26 ELCOMÉTER 480 T modell, 20
o
/60

o
-os fényességmérő ● 

J480T-268 
ELCOMÉTER 480 T modell, 20

o
/60

o
/85

o
-os 

fényességmérő 
● 

Képernyő 2,4” (6 cm) QVGA színes TFT képernyő, 320 x 240 pixel 

Megtáplálás USB (PC-én keresztül), vagy 2xAA elem (kb. 50.000 leolvasás) 

            20
o                                             

60
o                                                                       

85
o
 

Mérési méretek 

 

 

 

 

    20
o
; 10 x 10 mm               60

o
; 8 x 16 mm                   85

o
; 4 x 55 mm   

 

Mérési tartomány  0 – 2.000 GU                      0 – 1.000 GU                        0 – 160 GU 

Ismételhetőség +/- 0,1 GU (0-10GU);  +/- 0,2 GU (10 – 100 GU);    +/- 0,2%; 100 – 2.000 GU 

Reprodukálhatóság +/- 0,2 GU (0-10GU);  +/- 0,5 GU (10 – 100 GU);    +/- 0,5%; 100 – 2.000 GU 

Felbontás 

Fényesség:             0,1 GU (0 – 100 GU); 1 GU (> 100 GU)    

Visszaverődési %: 0,01 GU (0 – 10 GU); 0,1 GU (10 - 100 GU)    

Homályosság:        0,1 GU (0 – 100 GU); 1 GU (> 100 GU)    

Üzemi hőmérséklet - 10 
o
C – 50 

o
C , relatív páratartalom: 0 – 85% 

Méretek 68 x 155 x 50 mm 

Súly 534 g (elemekkel) 

Szállítási 

terjedelem 

ELCOMÉTER 480-as fényességmérő készülék, integrált kalibrációs etalon, 

kalibrációs bizonylat, 2xAA elem, csuklópánt, kezelési  utasítás (magyarul is), 

hordtok, ELCOMASTER
TM

 szoftver (T modell) és USB kábel (T modell) 

 

 

Kiegészítők 
 

T48024798-LC Alacsony fényű kalibrációs etalon, nominál  érték: 220 GU, 60
o
 ● 

T48024798-MDC Közepes fényű kalibrációs etalon, nominál  érték: 55 GU, 60
o
 ● 

T48024798-H Magas fényű kalibrációs etalon*, nominál  érték: 97 GU, 60
o
  

T48024798-HC Magas fényű kalibrációs etalon, nominál  érték: 97 GU, 60
o
 ● 

T48024798-MRC Tükörfényes kalibrációs etalon, nominál  érték: 1900 GU, 20
o
 ● 

T48024798-SH Puha anyag minta tartó , kompletten 3 db tárcával  

T48025004 Puha anyag minta tárca (x3)  

T99923535 Fényességi etalon-tisztító kendő  

T99925002 USB kábel  

*a készülék tartozéka 
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