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ELCOMÉTER 7061 

MarSurf PS1, felületi érdesség-mérő 

 

A korrózióvédelmi bevonatok alkalmazása terén  

igényként merül fel a felületi érdesség mérése. 
 

A felületi érdesség mérést az alábbi 

paraméterek fejezik ki: Ra, Rz és a Tp. Ezek az 

értékek magukban foglalják a csúcstól a völgyik 

terjedő profilmérést, annak megbecslésével 

együtt, hogy az adott mintafelületen milyen a 

csúcsok sűrűsége.  
 

Az ELCOMÉTER 7061-es készülék egy könnyű, 

hordozható mérési eszköz, a nemzetközi 

szabványokban megkövetelt felületi érdességi 

tartomány mérésére.  
 

A készülék alkalmas általános ipari területeken 

történő érdesség-meghatározásra, kiváltképp 

olyan esetekben, amikor a minta túl nagy ahhoz, 

hogy a laboratóriumba bevigyük.   

 

 

 

 
 

Az alábbi szabványok szerint alkalmazható 
ASTM D4417 EN 10049 

ASME B46 ISO 4287 

DIN 4768 JIS B 0601 

ISO 4287/1  
 

 

Kiemelkedő tulajdonságok 
● Többnyelvű képernyő: Az összes igényelhető információ, ami a képernyőre kijelezhető,  

    rendelkezésre áll 14 nyelven. 

● Rugalmasság: Mindenféle helyzetben használható, vízszintesen, függőlegesen, vagy éppen fejjel  

    lefelé. Egy magasság-szabályzó kiegészítő minden készülék tartozéka, mint standard, hogy a  

    különböző mintamértekhez illeszthető legyen.  

● Integrált kalibrációs standard: Nincs szükség külső kalibrációs standard alkalmazására, ami nagy 

    könnyebbséget jelet a használat során.  

● Meghajtó egység: Hosszirányban forgatható és mozgatható; ami lehetővé teszi, hogy a stylus felvevő  

    fejet a kalibrációs helyzetbe hozzuk. A stylus felvevő fej ebben a helyzetben kerül rögzítésre,   

   védelemként, szállítás alatt is.  

● Stylus felvevő fej, eltávolítható védelemmel: 2 µm gyémánt stylus csúcs egy 0,7 mN mérőerővel.  

    Különböző alkalmazási célokra különböző stylus fejek rendelhetők.  
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Az ELÉCOMÉTER 7061 MarSurf PS1 Explorer Kiértékelési Szoftver 
 

Az opcióként rendelhető PS1 Explorer 

Kiértékelési Szoftver lehetővé teszi az  

ELÉCOMÉTER 7061-es készülék számára, 

hogy egy PC-hez, vagy egy laptophoz 

csatlakoztassuk, egy USB kábelen keresztül, ami 

révén a dokumentált profilokat, mérési 

eredményeket és statisztikákat tudjuk 

továbbítani, vagy valamennyi mérési 

eredményünket tudjuk kinyomtatni.   

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 
 

Mértékegységek metrikus, inch 

Mérési elv Stylus módszer 

Stylus felvevőfej 

(más típusok is rendelhetők) 

Induktívan csúsztatott (mozgatott) stylus felvevő fej, 2 

µm, stílus csúcs, mérő erő kb. 0,7 mN.  

Mérhető paraméterek 

24 (elfogadhatósági határokkal): Ra, Rq, Rz, egyenértékű: Ry, 

(JIS), Rz (JIS), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, 

Rvk, Mrt, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr egyenértékű: Tp 

(JIS, AME), RSm, R, Ar, Rx ,  

Méréstartomány 350 µm, 180 µm, 90 µm (automatikusan vált) 

Profil felbontás 32 nm (nanométer), 16 nm, 8 nm (automatikusan vált) 

Szűrő* 

Fázis-korrekciós profil-szűrő (Gaussian szűrő); a DIN EN ISO 

11562-nek megfelelő, speciális szűrő; a  DIN EN ISO 13565-1-

nek megfelelő, Is szűrő; a DIN EN ISO 3274-nek megfelelő 

(kihagyható ) 

Cutoff Ic* 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm (automatikus) 

Mozgáshossz Lt* 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (automatikus) 

Mozgáshossz (a MOTIF-nek megfelelően) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm,  

Rövid cutoff* választható 

Kiértékelési hossz In* 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm 

A mintavételi hosszak száma, n választható: 1 - 5 

Kalibrációs funkció dinamikus 

Memória-kapacitás max. 15 profil, max. 20.000 eredmény 

Egyéb funkciók a beállítás blokkolása (védett kód), dátum/idő 

Elem Li-ion elem 

Súly 400 g 

Interface USB, MarConnect (RS232) 

Méretek 140 x 50 x 70 mm 

Cikkszám K7061M001  

Szállítási terjedelem 

ELCOMÉTER 7061 MarSurf PS1 alap készülék, meghajtó 

egység,1 x standard stylus felvevő fej, beépített elem, érdességi 

standard, beépítve a tokba, magasság állító kiegészítő, stylus 

felvevő fej védelem, univerzális töltő, hálózati adapter, USB 

kábel, hordtok, vállpánttal, és övvel, kalibrálási bizonylat, 

kezelési utasítás (magyarul is) 
*ISO/JIS szerint 
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ELCOMÉTER 7016 Stylus felvevő fejek Cikkszám 
 Stylus felvevőfej kiterjesztés; 80 nm 

ideális hengerben mélyen lévő pontok mérésére 
KT007061P001 

 

 

Stylus felvevőfej PHT 3-350 

3 m-nél nagyobb furatokban történő mérésre 
KT007061P002 

 

 

Stylus felvevőfej PHT 11-100, Sűlyesztett pontok 

mérésére; 2,5 mm szélességtől, 7,5 mm mélységig 
KT007061P003 

 

 

Stylus felvevőfej PHTR 100 

Konkáv és konvex felületeken történő mérésre 
KT007061P004 

 

 

Stylus felvevőfej PHTF 0.5-100 

Fogazatok oldalán történő mérésre 
KT007061P005 

 

 

Stylus felvevőfej PT 150, Dupla csúszó talpú felvevő fej, 

fémlemezek, hengereken történő mérésre, a DIN EN 10049 (SEP) 

szerint 

KT007061P006 

 

 

 

Stylus felvevőfej PHT 6-350 

Stylus felvevőfej PHT 6-350, 5 µm, szonda csúcs 

Sík lemezeken, 6 mm-től nagyobb lyukakban, 17 mm-

nél mélyebb és 3 mm-től szélesebb hornyokban  

KT007061P007 

KT007061P008 

 

 

Stylus felvevőfej készlet 

magában foglalva a PHT 3-350-es és PHT 11-100-es 

Stylus felvevőfejeket 
KT007061P009 

 

 

 

 

Vegyes kiegészítők Cikkszámok 
Mérési standard ST-D KT007061P010 

Mérési standard Mount – az ELCOMÉTER 7061-nek a mérési állványhoz történő  

                                                      rögzítéséhez 
KT007061P012 

Vég fej Vee-Blokk – hengeres és sík elemek mérésre KT007061P011 

Adapter készlet, átlós vonalvezetéshez; magában foglalja a adaptert és a Vee-

Blokk tartót, a Vee-Blokkal – kézi, hengeres tárgyon történő átlós vonalvezetéshez 
KT007061P013 

Kiegészítő készlet; magában foglalja a Stylus felvevő fej-kiterjesztést, az átlós 

vonalvezetéshez való adaptert, a mérő állványt és a Vee-Blokk vég fejet   
KT007061P014 

MSP2 nyomtató csatlakozó kábellel KT007061P015 

MarSurf PS1 Explorer Kiértékelő Szoftver KT007061P016 

 

 

Adalékok 
Felületi profil: A felületen lévő profil mértéke befolyásolja egy bevonatnak az általános 

teljesítményét. A profil magassága (a „csúcstól a völgyig” mért magasság) befolyásol olyan 

tényezőket, mint a tapadás, kiadósság és a felhasznált bevonat teljes mennyisége.  

Ha a profil túl nagy, akkor a megfelelő fedéshez szükséges bevonat mennyisége megnő, egyébként 

megmarad a veszély annak, hogy a csúcsok bevonatlan maradnak, lehetővé téve ezeken a rozsda 

megjelenését. Ha a profil túl kicsi, nem fog elegendő tapadás biztosítani a felületen, ami idő előtti 

bevonat-meghibásodáshoz vezet. A megfelelő felület-előkészítés biztosítja az optimumot a a bevonat 

teljesítménye és a felhasznált anyag mennyisége között.  
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Kapcsolódó készülékek és eszközök 
 

Az ELCOMÉTER 224-es Felületiprofil-mérő készülék 

A légújabb felületiprofil-mérő technológiát szolgáltatja. Pontos, nagyon 

felhasználóbarát, kapható memóriával és anélkül. Az ELCOMÉTER 224-es csúcs 

(Top) modell vezeték nélküli technológiával rendelhető, 50.000 mérési eredményt 

tud tárolni, 999 blokkban.  

 

 

 

 

 

 

ELCOMÉTER 124 Vastagságmérő (mikrométer) 
Az ELCOMÉTER 124-es vastagságmérő a felületi profil „csúcs-völgy” 

távolságának a mérésére használatos úgy, hogy a profilba belenyomott 

ELCOMÉTER 122-es másoló szalagot (Testex Replica Tape) méri le.  

 

 

 

 

 

 

ELCOMÉTER 122 Testex Replica Tape (másoló szalag) 
Az ELCOMÉTER 122-es Testex szalag egy habréteget tartalmaz, (a másik 

oldalon) egy nem összenyomható aljjal. A habfelöli oldalt belenyomjuk a 

felületbe, amivel egy (megszilárdulás után) állandó „csúcstól a völgyig” profilt 

hozunk létre, ami az ELCOMÉTER 124-es vastagságmérővel megmérhető.  

 

 

ELCOMÉTER 125-ös Felületi Profil-összehasonlítók  
Ezek a rendkívül tartós felületi összehasonlítók lehetővé teszik a szemcsével, 

vagy söréttel érdesített felület érdességének megbecslését.  

Az ELCOMÉTER 125-ös felületi összehasonlító, mint a szemcseszórt felület 

referencia felülete hasonlítható össze (a mintafelülettel), mindegyik 

összehasonlítón négy referencia profil terület található. A profilt mikronokban  

(µm) adják meg.  

 

 

 

 

 

 


