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Elcometer 116 Vírivý vlhkomer a vlhkomer Bacharach 

 

Vírivý vlhkomer Elcometer 116A je dostupný 

so stupnicou v °C. Ku každému prístroju je 

dodávaný sprievodca pre kalkuláciu 

relatívnej vlhkosti (RH). Rosný bod môže byť 

ľahko vypočítaný pomocou kalkulátora 

rosného bodu Elcometer 114.  

 

Vlhkomer Bacharach Elcometer 116C 

obsahuje vstavané posuvné meradlo pre 

výpočet %RH a rosného bodu. Teplomer je 

naplnený liehom a dodáva sa so stupnicou v 

°C alebo °F. Hlavnou výhodou je nízka 

hmotnosť a ručné používanie – nie je 

potrebný žiadny zdroj energie. 

 

 Merací rozsah: -5 až 50 °C 

 Nízka hmotnosť 

 Nie je potrebný zdroj energie 

 

Elcometer 116 je možné použiť v súlade s nasledujúcimi normami: ASTM E 337-B, BS 2842. 

 

Model Popis Objednávacie číslo 

Elcometer 116A Vírivý vlhkomer, jednotky °C G116A---1 

Elcometer 116C Vlhkomer Bacharach, jednotky °C G116C---1 

Vlhkomer Bacharach, jednotky °F G116C---2 

Elcometer 114 Kalkulátor rosného bodu G114----2 
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Súvisiace produkty 

 Kombinovaný vlhkomer – teplomer Elcometer 319 je navrhnutý pre 
monitorovanie všetkých potrebných klimatických podmienok pomocou 
jedného prístroja. Ľahko obsluhovateľný prístroj meria všetky 
parametre, ktoré sú požadované pre určenie vplyvu klimatických 
podmienok na náterovú hmotu – teplota vzduchu, relatívna vlhkosť, 
teplota povrchu, teplota rosného bodu a teplota delta T (rozdiel medzi 
rosným bodom a teplotou povrchu). 

 
 

Digitálny vreckový teplomer Elcometer 212 je prístroj, ktorý slúži pre 
rýchle a presné meranie teploty povrchu náterových hmôt. Sonda môže 
byť chránená sklopením do držadla, čím dôjde k vypnutiu prístroja. 

 Elcometer 214L je infračervený teplomer so vstavaným laserovým 
ukazovadlom. Je ľahko obsluhovateľný s veľmi nízkou hmotnosťou. 
Jednoducho stačí zamerať na povrch, kde chcete merať teplotu, stlačiť 
tlačidlo a na displeji sa zobrazí teplota meraného povrchu. Prístroj je 
bezkontaktný a okamžite zobrazí nameranú hodnotu. 
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