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Elcometer 3230 Koliesko pre Coil Coating 

Koliesko je podobné ako koliesko pre WFT, ale je 
navrhnuté pre meranie hrúbky pásových náterov. 
Koliesko sa skladá z troch vrstiev. Krajné vrstvy sú 
vrúbkované, aby umožnili meranie na klzkých 
náteroch alebo na rýchlo sa pohybujúcich 
podkladoch. 

Pri rolovaní kolieska na mokrom filme môže dôjsť 
ku kontaktu prostrednej vrstvy s filmom. Tento bod 
indikuje hrúbku mokrej vrstvy. 

 

Technická špecifikácia 

Model Popis Rozsah 
stupnice 

Odstupňovanie Objednávacie číslo 

Elcometer 3230/17 Koliesko pre Coil Coating 0 – 50 µm 2,5 µm K0003230M017 

Elcometer 3230/18 Koliesko pre Coil Coating 0 – 100 µm 5,0 µm K0003230M018 

Elcometer 3230/17a Koliesko pre Coil Coating 0 – 2 mils 0,1 mil K0US3230M017 

Elcometer 3230/18a Koliesko pre Coil Coating 0 – 4 mils 0,2 mil K0US3230M018 

Príslušenstvo Držiak na koliesko 50 cm KT003230N002 

Držiak na koliesko 15 cm KT003230N001 

Obsah dodávky Elcometer 3230, ochranný obal, návod na obsluhu 

 

Súvisiace produkty 

 Elcometer 3230 Koliesko pre WFT sa skladá z 3 vrstiev. Prostredná 
vrstva má najmenší priemer a je excentrická. Pri rolovaní kolieska na 
mokrom filme môže dôjsť ku kontaktu prostrednej vrstvy s filmom. 
Tento bod indikuje hrúbku mokrej vrstvy. K dispozícii sú rôzne meracie 
rozsahy – od 0 – 25 µm do 0 – 3000 µm.  
 
 

 Elcometer 112/3236 Hrebeň – šesťhran. Nerezový hrebeň odolný voči 
rozpúšťadlám s dlhou životnosťou. Tieto hrebene umožňujú merať 
hrúbku až 3000 µm. Táto hodnota umožňuje použitie na hrubých 
náteroch, ktoré sú inak ťažko merateľné pomocou iných metód. 
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Elcometer 154. Tento hrebeň je vyrobený z ABS plastu a je navrhnutý 
iba na jedno použitie a pre uchovanie výsledku merania hrúbky 
mokrého filmu pre zákaznícke požiadavky alebo požiadavky ISO. Na 
každom hrebeni sú metrické a imperiálne jednotky, 50 – 800 µm na 
jednej strane a 2 – 32 mils na strane druhej. 
 

 

 

 

https://www.gamin.sk/elcometer-3230-coil-coating/ 


