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Key FeaturesElcometer 135C
Bresle-testpatch

NIEUW

www.elcometer.comsales@elcometer.com

Bepaal de concentratie 
oplosbare zouten op ongecoate 
oppervlakken met de Bresle-
patchmethode conform ISO 8502-6

Gemakkelijk te verwijderen 
na de test en laat geen resten 
achter. Ideaal voor gebruik in 
het veld

Wordt geleverd met 
certificaat dat reinheid 
garandeert, voor uw 
gemoedsrust

Zelfklevende rubberen patches 
met dikke schuimlaag rondom 
zodat u de naald gemakkelijk 
kunt inprikken
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Zoutverontreiniging meten met de Bresle-methode in overeenstemming met ISO 8502-6/ISO 8502-9

Met de Elcometer 135C Bresle-testpatch kunt u de 
concentratie oplosbare zouten bepalen op ongecoate 
oppervlakken conform de testmethode ISO 8502-6.

Elcometer Bresle-testpatchElcometer 135C

Verwijder de beschermende schutfilm 
van de Bresle-patch. Verwijder ook het 
uit de schuimlaag uitgestanste vierkant 
in het midden van de Bresle-patch. 
Druk de patch stevig aan rond de 
gehele omtrek om ervoor te zorgen 
dat deze alles volledig afsluit en er 
een minimale hoeveelheid lucht in het 
testcompartiment achterblijft.

Vul de spuit met 3,0ml 
gedemineraliseerd water. Breng de 
naald in het testcompartiment door 
deze aan het uiteinde van de patch 
onder een hoek van 30° door de 
schuimlaag te prikken.  

Spuit het water in het testcompartiment. 
Zuig eventueel achtergebleven lucht uit 
het compartiment. 

Zuig aan het einde van de periode zo 
veel mogelijk oplossing op.

Verwijder de spuit uit de patch en meet 
de geleiding van de oplossing met een 
geschikte geleidingsmeter zoals de 
Elcometer 138.

Gedurende een bepaalde periode moet 
u de oplossing ten minste vier keer 
opzuigen en weer inspuiten zonder de 
naald uit de patch te halen. 

NORMEN:
ISO 8502-6, ISO 8502-9*

* Wanneer gebruikt in combinatie met een Elcometer 138 geleidbaarheidsmeter

19% dikkere schuimlaag 
dan traditionele patches 
- naald gemakkelijk 
inprikbaar

Gemakkelijk te 
verwijderen na de 
test. Laat geen 
resten achter op het 
substraat

Wordt geleverd met 
certificaat dat reinheid & 
testgebied garandeert

Heeft aan beide zijden 
schutlaag ter bescherming 
tegen stof en verontreiniging

Afgesloten compartiment 
met helder membraan 
voor het bemonsteren van 
oplosbare onzuiverheden

Verkrijgbaar in 
dozen van 25 & 

100 stuks

Gemakkelijk te verwijderen 
heldere schutfilm
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Key Features
Elcometer Bresle-testpatch Elcometer 135C

Artikelnummer Beschrijving Certificaat*
E135----C25 Elcometer 135C Bresle-testpatch (doos met 25 stuks) ●
E135----C100 Elcometer 135C Bresle-testpatch (doos met 100 stuks) ●
Testgebied 1250mm², 12,5cm² (1,93 inch2)
Monstervolume 2,6ml ±0,6ml
Afmetingen 50 x 50mm (1,97 x 1,97”)

Technische specificaties

De nieuwe  
Elcometer 135C Bresle-
testpatches hebben 
een dikkere schuimlaag 
vergeleken met 
traditionele patches. 
Hierdoor kunt u de 
naald gemakkelijker 
inprikken. 

U kunt Elcometer 135C 
Bresle-testpatches na 
de test gemakkelijk 
verwijderen. De patches 
laten geen resten 
achter op het substraat. 
Dit voorkomt schade 
omdat geen resten 
afgekrabd hoeven 
worden.

De nieuwe  
Elcometer 135C 
patches zijn robuust & 
duurzaam en hebben 
een hoogwaardige 
lijmlaag zodat ze 
waterdicht worden 
afgesloten. 

Voor de  
Elcometer 135C 
Bresle-testpatches 
zijn batchcertificaten 
leverbaar die reinheid & 
testgebied garanderen 
conform ISO 8502-6.

“Waterdicht”

“Geen patchresten” “De naald is eenvoudig in te brengen”

“Certificatie voor uw gemoedsrust”

C

● Certificaat dat reinheid & testgebied garandeert beschikbaar via www.elcometer.com/cert 
* Elcometer 135C Bresle-testpatches kunnen uitgevoerd worden met uw logo. Neem contact op met uw Elcometer-vertegenwoordiger voor meer informatie.

OUD

NIEUW

Toebehoren

T13823925 Elcometer 138 geleidingsmeter
T13827259 Gedemineraliseerd water, fles 250ml (8,5fl oz)
T13823926 Standaard 1,41mS/cm (1410μS/cm) kalibratieoplossing; 6 x 14ml (0,47fl oz) fessen 
T13818517 3 x 5ml (0,17fl oz) spuiten
T13818518 3 x naalden
T13818519 Plastic maatbeker, 30ml (1fl oz)
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Bresle zoutkit

Het is absoluut noodzakelijk de zuiverheid van een oppervlakte te meten alvorens 
de coating aan te brengen om zijn kwaliteit en optimale levensduur te verzekeren.

Indien de coating op een gecontamineerd oppervlak wordt aangebracht, dat dus 
niet goed is voorbereid, kan deze voortijdig verslijten, wat tot dure hercoating en 
hoge onderhoudskosten leidt.

De Elcometer 138 Geleidingsmeter is in de Elcometer 138 Bresle Kit inbegrepen 
Deze lichte, draagbare geleidingsmeter meet nauwkeurig het zoutgehalte van de 
monsters.

Indien nodig kunt u de patroonsensor gemakkelijk vervangen. De sensor toont de 
geleiding in een reeks eenheden, waaronder: S/cm, S/m, ppm en % zoutgehalte.

Elcometer 138

NORMEN:
AS 3894.6-A, IMO MSC.215 (82), 
IMO MSC.244 (83), ISO 8502-6, 
ISO 8502-9, SSPC Guide 15, 
US Navy NSI 009-32,
US Navy PPI 63101-000

*Zie Elcometer 138 geleidingsmeter voor volledige specificaties
# Zie Elcometer 138E voor volledige specificaties● Certificaat dat reinheid & testgebied garandeert beschikbaar via www.elcometer.com/cert

Technische specificaties

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
E138-1C Elcometer 138 Bresle-zoutkit met Elcometer 135C Bresle-testpatches ●
Meetbereik 0mS/cm tot 19,9mS/cm en 0S/m tot 1,99S/m Accuraatheid* 2% volledige schaal ±1 karakter
Afmetingen 346 x 292 x 84mm (13,6 x 11,5 x 3,3”) Gewicht 1,1kg (2lb 7oz)
Paklijst Doos met 25 Elcometer 135C Bresle-patches, Elcometer 138 geleidingsmeter & sensor, 14ml  

(0,47fl oz) fles standaard 1,41mS/cm kalibratieoplossing, 14ml (0,47fl oz) fles bevochtigingsoplossing, 
250ml (8,5fl oz) fles gedemineraliseerd water, 3 x 5ml (0,17fl oz) spuiten, 3 x stompe naald, 30ml  
(1fl oz) plastic maatbeker, 2 x CR2032 batterijen, reiskoffer en gebruiksaanwijzing

C

Bresle-zoutkit Basis
Indien de coating op een gecontamineerd oppervlak wordt aangebracht, dat dus 
niet goed is voorbereid, kan deze voortijdig verslijten, wat tot dure hercoating en 
hoge onderhoudskosten leidt.

Het verontreinigingsniveau van een oppervlak meten voorafgaand aan het 
aanbrengen van een coating is essentieel om de kwaliteit en optimale levensduur 
van de coating te kunnen waarborgen. 

De Elcometer 138 Bresle-kit Basis bevat Elcometer 135C Bresle-testpatches en 
de Elcometer 138E geleidingsmeter. Deze lichtgewicht, draagbare geleidingsmeter 
meet nauwkeurig het zoutniveau van het monster.

Indien nodig kunt u de cartridgesensor gemakkelijk vervangen. De sensor toont de 
geleiding in een reeks eenheden, waaronder: S/cm & S/m.

Elcometer 138B

NORMEN:
AS 3894.6-A, IMO MSC.215 (82), 
IMO MSC.244 (83), ISO 8502-6, 
ISO 8502-9, SSPC Guide 15, 
US Navy NSI 009-32,
US Navy PPI 63101-000

Technische specificaties C
Artikelnummer Beschrijving Certificaat
E138-EC Elcometer 138 Bresle-zoutkit Basis met Elcometer 135C Bresle-testpatches ●
Meetbereik 0μS/cm tot 200,0μS/cm, 0μS/cm tot 2000μS/cm, 0mS/cm tot 20,00mS/cm
Accuraatheid# ±1% van volledige schaal
Afmetingen 307 x 260 x 74mm (12,1 x 10,2 x 2,9”) Gewicht 952g (2lb 1oz)
Paklijst Doos met 25 Elcometer 135C Bresle-patches, Elcometer 138E Geleidingsmeter,  

250ml (8,5fl oz) fles gedemineraliseerd water, 3 x 3ml (0,1fl oz) spuiten, 3 x stompe naald,  
1 x 20ml Standaard 1413µS/cm (1,413mS/cm) kalibratie oplossing, 30ml (1fl oz) plastic maatbeker,  
4 x 1,5V batterijen, reiskoffer en gebruiksaanwijzing
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Key Features
Geleidingsmeter

De Elcometer 138 Geleidingsmeter kan met een druppel op zijn platte sensor de 
geleiding van een oplossing meten.

U kunt een monster in de vlakke sensor van de meter spuiten of de sensor van 
de meter direct onderdompelen in de geteste oplossing. U kunt de Elcometer 138 
gebruiken voor een hele reeks toepassingen, waaronder: concentraties oplosbaar 
zout, de elektrische geleiding van oplossingen die bij agrarische werkzaamheden 
worden gebruikt en het meten van verontreinigingswaarden van regenwater.

De Elcometer 138 Geleidingsmeter bevat een handige conversie-indicator voor 
zoutgehaltes. 

Kenmerken:
• U kunt heel precieze meetresultaten verkrijgen van een enkele druppel
• De automatische bereikomschakeling geeft een breed meetbereik van  

1µS/cm tot 19,9mS/cm
• Alarmfunctie voor waarden die buiten het bereik vallen en van lage 

batterijspanning
• Visuele indicatie als de omgevingstemperatuur buiten het bedrijfsbereik valt

Technische specificaties

Artikelnummer Beschrijving
T13823925 Elcometer 138 Geleidingsmeter
Eenheden S/cm, S/m, % zoutgehalte, ppm (totale hoeveelheid opgeloste zouten - TDS)
Meetbereik Geleiding:

Zout:
TDS:

0mS/cm tot 19,9mS/cm, 0S/m tot 1,99S/m
0% tot 1,1%
0ppm tot 9900ppm

Resolutie & 
nauwkeurigheid 0μS/cm tot 199μS/cm:

0,20mS/cm tot 1,99mS/cm:
2,0mS/cm tot 19,99mS/cm:
20mS/cm tot 199mS/cm:

Resolutie
1μS/cm
0,01mS/cm
0,1mS/cm
1mS/cm

Accuraatheid
±5μS/cm
±0,05mS/cm
±0,5mS/cm
±5mS/cm

Bedrijfstemperatuur 5°C tot 40°C (41°F tot 104°F)
Voeding 2 x CR2032 batterijen Batterij levensduur ongeveer 400 uur onafgebroken gebruik
Afmetingen 164 x 29 x 20mm (6,5 x 1,2 x 0,8”) Gewicht 47g (1,7oz)
Paklijst Elcometer 138, 14ml (0,47fl oz) fles standaard 1,41mS/cm kalibratieoplossing,  

14ml (0,47fl oz) fles bevochtigingsoplossing, 2 x CR2032 batterijen en gebruiksaanwijzing

E135----C25 Elcometer 135C Bresle-testpatch (doos met 25 stuks) T13823928 Reserve Geleidingssensor
E135----C100 Elcometer 135C Bresle-testpatch (doos met 100 stuks) T13818517 3 x 5ml (0,17fl oz) Spuiten
T13818518 3 x Naalden T13818519 Plastic Maatbeker, 30ml (1fl oz)
T13827352-1 Standaard 447μS/cm (0,447mS/cm) Kalibratieoplossing; 4 x 20ml (0,74fl oz) Eenmalig te gebruiken zakjes
T13827352-2 Standaard 1413μS/cm (1,413mS/cm) Kalibratieoplossing; 4 x 20ml (0,74fl oz) Eenmalig te gebruiken zakjes
T13827352-3                        Standaard 15000μS/cm (15mS/cm) Kalibratieoplossing; 4 x 20ml (0,74fl oz) Eenmalig te gebruiken zakjes
T13823926 Standaard 1,41mS/cm (1410μS/cm) Kalibratieoplossing; 6 x 14ml (0,47fl oz) Fessen 
T13824404 Standaard 12,9mS/cm (12900μS/cm) Kalibratieoplossing; 6 x 14ml (0,47fl oz) Fessen
T13827259 Gedemineraliseerd Water, Fles 250ml (8,5fl oz)

Toebehoren

Elcometer 138
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Geleidingsmeter

De Elcometer 138E Geleidingsmeter meet aan de hand van een paar druppels de 
geleidbaarheid van een oplossing dankzij de geïntegreerde reservoirsensor. 

U kunt een monster in de sensor van de meter spuiten of de sensor direct 
onderdompelen in de te testen oplossing. U kunt de Elcometer 138E gebruiken 
voor een hele reeks toepassingen, waaronder: concentraties oplosbaar zout,  
de elektrische geleiding van oplossingen.

Kenmerken:
• De automatische bereikselectie geeft een groot meetbereik van  

0µs/cm tot 20mS/cm
• Alarm voor waarden die buiten het bereik vallen en voor lage batterijspanning
• Automatische temperatuurcompensatie (ATC) en handmatige of automatische 

1-punts- of 2-puntskalibratie
• LCD-scherm met alarmen en foutmeldingen, weergave over twee regels 
• Vervangbare geïntegreerde 2-pin, roestvast stalen elektrode is bestand tegen 

chemicaliën

Elcometer 138E

Technische specificaties

E135----C25 Elcometer 135C Bresle-testpatch (doos met 25 stuks)
E135----C100 Elcometer 135C Bresle-testpatch (doos met 100 stuks)
T13827352-1 Standaard 447μS/cm (0,447mS/cm) Kalibratieoplossing; 4 x 20ml (0,74fl oz) Eenmalig te gebruiken zakjes
T13827352-2 Standaard 1413μS/cm (1,413mS/cm) Kalibratieoplossing; 4 x 20ml (0,74fl oz) Eenmalig te gebruiken zakjes
T13827352-3 Standaard 15000μS/cm (15mS/cm) Kalibratieoplossing; 4 x 20ml (0,74fl oz) Eenmalig te gebruiken zakjes
T13823926 Standaard 1,41mS/cm (1410μS/cm) Kalibratieoplossing; 6 x 14ml (0,47fl oz) flessen 
T13824404 Standaard 12,9mS/cm (12900μS/cm) Kalibratieoplossing; 6 x 14ml (0,47fl oz) Flessen
T13827259 Gedemineraliseerd Water, Fles 250ml (8,5fl oz)

Toebehoren

Elcometer 138E

Artikelnummer Beschrijving
T13827355 Elcometer 138E Geleidingsmeter
Meetprincipe 2 AC Bipolaire Methode
Sensortype Reservoir
Eenheden μS/cm, mS/cm

Meetbereik &  
resolutie

PU: 0 - 200,0µS/cm
LO: 0 - 2000µS/cm
HI: 0 - 20mS/cm

0,1μS/cm
1μS/cm
0,01mS/cm

Nauwkeurigheid ±1% van volledige schaal
LCD-scherm Aangepast dubbel weergavescherm; (27 x 21mm (1,06 x 0,83”))
Meettemperatuur 0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)
Voeding 4 x 1,5V LR44 batterijen  Batterij levensduur >150 uur
Afmetingen 165 x 38mm (6,5 x 1,5”) Gewicht 90g (3,2oz) - inclusief batterijen
Paklijst Elcometer 138E, 4 x 1,5V LR44 batterijen en gebruiksaanwijzing
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Key Features
Elcometer Bresle-testpatches

Met de Elcometer 135C Bresle-testpatch kunt u de concentratie oplosbare zouten 
bepalen op ongecoate oppervlakken conform de testmethode ISO 8502-6.  

Elcometer Bresle-testpatches zijn ook verkrijgbaar als onderdeel van de  
Elcometer 138 Bresle-zoutkit.

Elcometer 135C

Technische specificaties

NORMEN:
ISO 8502-6

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
E135----C25 Elcometer 135C Bresle-testpatch (doos met 25 stuks) ●
E135----C100 Elcometer 135C Bresle-testpatch (doos met 100 stuks) ●
Testoppervlak 1250mm², 12,5cm² (1.93 inch2) Monstervolume 2,6ml ± 0,6ml
Afmetingen 50 x 50mm (1,97 x 1,97”)

Bresle Patches

Met Elcometer 135B originele Bresle-patches bepaalt u de chlorideverontreiniging 
van oppervlakken. Het zijn zelfklevende rubberen patches met een afgesloten 
compartiment voor het bemonsteren van oplosbare onzuiverheden op stalen 
oppervlakken met een geschikt oplosmiddel. 

Elcometer 135B Bresle-patches kunt u ook gebruiken voor de Elcometer 138C 
Bresle-zoutkit.

Elcometer 135B

Technische specificaties

Artikelnummer Beschrijving
E135----B Elcometer 135B Bresle Patches
Tests per kit 25 Testoppervlak 1250mm², 12,5cm² (1.93 inch²)
Monstervolume 2,6ml ± 0,6ml Afmetingen 52 x 52mm (2,0 x 2,0”)

NORMEN:
ISO 8502-6

Bresle-patch is een geregistreerd handelsmerk van SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

● Certificaat dat reinheid & testgebied garandeert beschikbaar via www.elcometer.com/cert

C
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Elcometer is een gedeponeerd handelsmerk van Elcometer Limited. All andere handelsmerken zijn erkend. Omdat Elcometer Limited beleid voert om producten continu te verbeteren, 
houdt het het recht om specificaties onaangekondigd te wijzigen.
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anderszins) of vertaald in enige taal, in enige vorm of door enig middel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Elcometer Limited.

V3: 27.01.2017

elcometer.be • elcometer.fr • elcometer.de
elcometer.nl • elcometer.jp • elcometer.com.sg

ENGELAND
Elcometer Limited
Manchester M43 6BU
Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com 
www.elcometer.com

BELGIË
Elcometer SA
Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
be_info@elcometer.com
www.elcometer.be

FRANKRIJK
Elcometer Sarl
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com 
www.elcometer.fr

DUITSLAND
Elcometer Instruments GmbH
Tel: +49(0)7361 52806 0
Fax: +49(0)7361 52806 77
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

NEDERLAND
Elcometer B.V.
Tel: +31 (0)30 259 1818
Fax: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

JAPAN
Elcometer KK
Tel: +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp

REPUBLIEK SINGAPORE
Elcometer (Asia) Pte Ltd
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN
EL Inspection & Blasting 
Equipment LCC
Tel: +971 4 295 0191
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae 

VS & CANADA 
MICHIGAN
Elcometer Inc
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

TEXAS
Elcometer of Houston
Tel: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com


