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Oppervlakte profielmeter

De Elcometer 224 levert de modernste 
meettechnieken voor het meten van 
oppervlakteprofiel op vlakke of gebogen 
oppervlakken.   

Snel meten met 50+ 
metingen per minuut^

Slaat tot wel 150.000 metingen 
op in 2.500 alfanumerieke 
groepen

NORMEN:
ASTM D 4417-B, SANS 5772,  
SSPC PA 17, US Navy NSI 009-32, 
US Navy PPI 63101-000

Stof- en waterdicht, robuust 
ontwerp naar IP64

Geïntegreerde & afzonderlijke 
sondes beschikbaar voor vlakke en 
convexoppervlakken**

** patent nummer VS: 9,261,345                                            ^ De convexsonde kan tot wel 25 metingen per minuut verrichten

 * Voor Elcometer 224 meters geldt een garantietermijn van een jaar op fabricagefouten. 
   U kunt de garantietermijn verlengen tot twee jaar via www.elcometer.com

Data-uitvoer via USB en 
Bluetooth® naar ElcoMaster® 
software

Geschikt voor 
gebruik met 

clouddiensten

USB®

Email

PDF

Cloud  2 JAAR*
 GARANTIE 
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Oppervlakte profielmeter

Geïntegreerde of afzonderlijke sondes 
kunnen profielen meten tot wel 500µm 
(20mils) op vlakke of gebogen 
oppervlakken**

Ergonomisch ontwerp voor comfort 
gedurende continue gebruik

2.4” kleurenscherm geeft verbeterde 
afleesbaarheid onder alle hoeken

Door gebruiker vervangbare 
harde Tungsten wolfraam punt

Accurate, snelle en 
herhaalbare resultaten

Bekijk groep data of 
trendgrafiek van de 
laatste 20 metingen

Automatisch draaiende weergave 
met wakker-schud functie

Metingen met tijd- en 
datumstempel

Meet op vlakke en 
convexoppervl-
akken

De Elcometer 224 is snel, nauwkeurig en 
gebruiksvriendelijk en is verkrijgbaar met of 
zonder intern geheugen en Bluetooth®. 

®
Beschikbaar met

draadloze technologie

compatibel met

ElcoMaster®

™

Elcometer 224 Model T: Geschikt voor iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (3e en 4e generatie), iPad mini, 
iPad 2, en iPod touch (4e en 5e generatie). Met de uitdrukkingen ‘Made for iPod’, ‘Made for iPhone’ en ‘Made for iPad’ wordt bedoeld dat deze elektronische accessoires speciaal zijn ontworpen voor 
respectievelijk de iPod, iPhone of iPad en dat de ontwerper verklaart de prestatiestandaarden van Apple te hebben nageleefd. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of dat 
het voldoet aan veiligheidsstandaarden en wettelijke standaarden. Let op: als u deze accessoire gebruikt in combinatie met een iPod, iPhone of iPad kan dit de prestaties van de draadloze verbinding 
beïnvloeden.
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Oppervlakte profielmeter

Elcometer 224 Oppervlakte profielmeter

Ontworpen met de klant in gedachten

Gebruiksvriendelijk
• Grote knoppen ideaal voor het gebruik met 

handschoenen
• Makkelijk te gebruiken menus in verschillende 

talen
• Hoog contrast LCD kleurenscherm met auto 

rotatie
• Hoge en lage limiet indicatoren
• Fabriekskalibratie voor direct gebruik

Accuraat
• Meet nauwkeurigheid tot ±5%
• Kan gebruikt worden in overeenstemming 

met nationale en international standaarden
• Temperatuur stabiele metingen
• Statistieken worden direct berekend en 

weergegeven op het LCD scherm
• Trendgrafiek met directe weergave op het 

LCD scherm of in groepen voor instant 
analyse

Betrouwbaar
• Herhaalbare en reproduceerbare metingen
• Fabrieksgarantie van 2 jaar† op de meter
• Geleverd met volledig traceerbaar test 

certificaat
• Groepsmetingen & individuele metingen 

krijgen datum- en tijdsstempel mee

Robuust
• Sterk en schokbestendig
• Stof- en waterdicht equivalent aan IP64
• Geschikt voor gebruik in moeilijke 

omstandigheden
• Kras en oplosmiddel resistent LCD scherm

• Duurzame meter en sonde

Efficiënt
• Snel meten met 50+ metingen per minuut
• Versies met geïntegreerde en afzonderlijke 

sondes beschikbaar speciaal voor uw 
toepassing

• Alfa numerieke groep identificatie
• Compatibel met ElcoMaster® en ElcoMaster® 

Mobiele Apps
• Stroombesparing met wakker-schud func-

tie

Krachtig
• Vervangbare, robuuste kop van wolfraam - 

geschikt voor 20.000 metingen

• USB en Bluetooth® uitvoer naar iPhone* of 
Android™ apparaten

• Slaat tot 150.000 metingen in 2.500 groepen 
op

• Meet profiel tot 500µm (20mils)

*Compatibel met iPod, iPhone en iPad.



5www.elcometer.com

Oppervlakte profielmeter

Elcometer 224Oppervlakte profielmeter

 Product eigenschappen

Model B Model T
Snel, accuraat meten; 50+ per minuut^ ■ ■
Herhaalbare en reproduceerbare metingen ■ ■
Makkelijk te gebruiken menu structuur; in meer dan 30 talen ■ ■
Sterk, impact & water & stof resistent; equivalent aan IP64 ■ ■
Helder kleurenscherm; met permanente achtergrondverlichting ■ ■
Kras & oplosmiddel resistent LCD scherm; 2.4” (6cm) TFT ■ ■
Grote knoppen ■ ■
Vlakke & convexoppervlakken* ■ ■
USB stroomvoorziening; via PC ■ ■
Test certificaat ■ ■
2 jaar fabrieksgarantie† ■ ■
Automatisch draaiend scherm; 0, 90, 180 & 270 graden ■ ■
Omgevings licht sensor; met automatische helderheid aanpassing ■ ■
Noodverlichting ■ ■
Meter software updates¹; via ElcoMaster® software ■ ■
Data-uitvoer ■ ■

USB; naar computer ■ ■
Bluetooth®: naar pc, Android™ & iOSǂ apparaten ■

Statistieken op het scherm ■ ■
Aantal metingen; η, Gemiddelde; x, Standaard deviatie; σ,
Hoogste meting; Hi, Laagste meting; Lo, Variatie coefficient; CV% ■ ■

Hoge & lage limieten; definieerbare geluid & visuele alarmen ■
Aantal boven hoge limiet; ■
Aantal beneden lage limiet; ■

ElcoMaster® software & USB kabel ■
Datum en tijdnotatie van iedere meting ■
Vervangbare LCD scherm protectoren ■ ■
Beschermtas ■ ■
Plastic koffer □ ■
Meetbereik 0-500μm (20mils) 0-500μm (20mils)
Kalibratie instructies op het LCD scherm; in meer dan 30 talen ■ ■
Aantal groepen 2.500
Meter geheugen; aantal metingen laatste 5 150.000
Verwijder laatste meting ■# ■
Limieten; gebruiker definieerbare geluid & visuele goed / fout waarschuwingen ■

Meter (m) of meter & groep (mg) limieten mg
Groep types; normaal, geteld gemiddelde ■
Inzien, leegmaken & verwijderen van groepen ■
Kopieer groepen en kalibratie instellingen ■
Alfa numerieke groep namen; gebruiker definieerbaar op de meter ■
Vaste groep grootte modus; met link naar groep ■
Trendgrafiek; laatste 20 metingen ■
Groep overzicht grafiek ■

■  Standaard □  Optioneel  ǂ Ga naar www.elcometer.com/sdk om te zien hoe u Elcometers MFi gecertificeerde producten integreert met uw app.
1 Internet verbinding noodzakelijk # De laatste 5 metingen kunnen worden verwijderd  * patent nummer VS: 9,261,345   
^De convexsonde kan tot wel 25 metingen per minuut verrichten
† Deze garantietermijn kunt u voor de Elcometer 224 binnen 60 dagen na aankoop gratis verlengen tot 2 jaar via www.elcometer.com.   
  Elcometer 224 sondes hebben een garantietermijn van 1 jaar.
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Elcometer 224 Oppervlakte profielmeter

Technische specificaties

* Welke groter is

# Bij gebruik met standaardinstellingen & lithium batterijen. Met alkaline of oplaadbare batterijen kan dit verschillen

† Voor separate meters, de ijkfolies, glasnulplaat en beschermkapje worden geleverd met de separate sonde.

Model opties C
Artikelnummer Beschrijving Certificaat
Geïntegreerde model Separate model^
E224C-BI E224C-BS Elcometer 224 Model B Digitale Oppervlakte Profiel Meter ●
E224C-TI E224C-TS Elcometer 224 Model T Digitale Oppervlakte Profiel Meter ●

● Standaard geleverd met testcertificaat.    

Scherm informatie 2,4 ‘’ (6cm) QVGA kleuren TFT scherm, 320 x 240 pixels
Batterij type 2 x AA batterijen. U kunt ook oplaadbare batterijen gebruiken
Batterij levensduur ~24 uur continue gebruik met 1 meting per seconde#

Minimum sonde ruimte Geïntegreerde: 185mm (7.3”)
Separate: zie pagina 7

Meter afmetingen 
(h x b x l)

Geïntegreerde: 168 x 73 x 37mm (5.61 x 2.87 x 1.46”)
Separate: 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46”)

Meter gewicht 
(inclusief meegeleverde batterijen)

Geïntegreerde: 218g (7.69oz)
Separate: 161g (5.68oz)

Meetbereik 0-500μm (0-20mils)
Sonde tip Wolfraam carbide punt 60° hoek 50 micron (2 mil)
Bedrijfstemperatuur -10 tot 50°C (14 tot 122°F)   Opslagtemperatuur -10 tot 60°C (14 tot 140°F)
Accuraatheid & resolutie Accuraatheid*: ±5% of ±5μm (±0,2mil); Resolutie: 1μm (0,1mil)
Paklijst† Elcometer 224 meter, glasnulplaat†, 2X kalibratiefolies†, polsband, plastic 

transporthoes (T), beschermhoes, LCD-scherm sticker, sonde beschermkapje†, 2X AA 
batterijen, testcertificaat, handleiding, USB kabel (T) & ElcoMaster® software (T)

^ Sondes worden afzonderlijk geleverd. Zie pagina 7 voor meer informatie

Technische specificaties

Digitale inspectiekitsElcometer

Deze inspectiekits kunnen de drie belangrijkste inspectiebehoeften uitvoeren 
voor de beschermende en industriële coatingindustrie: klimaatinspectie, 
oppervlakteprofielinspectie en drogefilmdikte-inspectie. Deze kit wordt geleverd 
met de ElcoMaster® gegevensbeheersoftware voor professionele rapporten en 
analyses en is ideaal voor een ‘papierloos’ kwaliteitswaarborgingssysteem. 

Artikelnummer Beschrijving 
YKIT-DIGITAL-B Elcometer Basic digitale inspectiekit (F)
YKIT-DIGITAL-T Elcometer Top digitale inspectiekit (F)
YKIT-DIGITALFNF-B Elcometer Basic digitale inspectiekit (FNF)
YKIT-DIGITALFNF-T Elcometer Top digitale inspectiekit (FNF)
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Elcometer 224

Toebehoren

Artikelnummer Beschrijving
Geïntegreerde model Separate model
T22419793 T22419793 Beschermkap voor sonde
T22420072 T22420072 Glazen nulplaat met etui
T22421882C T22421882C Gecertificeerde kalibratietestkit:  

kalibratiefolies 125 µm & 500 µm (5 & 20 mils), glazen nulplaat & kalibratiecertificaat
T99921325 T99921325 USB-kabel
T99924797 T99924797 USB Bluetooth® adapter – voor pc’s zonder Bluetooth®

T99922341 T99922341 Zelfklevende schermbeschermers (10 x)
T22420053 T22420053 Reservekoppen (pakket van 2 stuks) inclusief bevestigingsgereedschap
T22420095 T22420095 Reservekoppen (pakket van 5 stuks)
- T45622371 Inspectie stand

Digitale sondes voor oppervlakteprofielmeting

Sondes voor profielmeting van vlakke 
oppervlakken
De Elcometer oppervlakteprofielsondes 
zijn voorzien van standaard kabels of met 
metaalmantels verstevigde kabels voor zwaar 
werk. De sondes worden geleverd met een 
glazen nulplaat, kalibratietestfolies; nominale 
waarden 125 µm (5,0 mils) & 508 µm (20 mils) 
en een Elcometer testcertificaat.

Technische specificaties C

● Standaard geleverd met testcertificaat.      

Bereik: 0-500μm (0-20mils) Resolutie: 1μm (0.1mil) Accuraatheid: ±5% of ±5μm (±0.2mil)

Sonde ontwerp Artikelnummer Minimale
sonde ruimte

Minimale proefstaal
diameter Certificaat

Vlakke oppervlakken: standaard T224C500US 125mm (4.92”) 25mm (1.0”) ●
Vlakke oppervlakken: gepantserd T224C500UARM 165mm (6.50”) 25mm (1.0”) ●

* patent nummer VS: 9,261,345

Technische specificaties C
Bereik: 0-500μm (0-20mils) Resolutie: 1μm (0.1mil) Accuraatheid: ±5% of ±5μm (±0.2mil)

Sonde ontwerp Artikelnummer Minimale
sonde ruimte

Minimale 
pijp diameter Certificaat

Convexoppervlak: standaard* T224C500UX 135mm (5.31”) 75mm (3.0”) ●
Convexoppervlak: gepantserd* T224C500UXARM 175mm (6.89”) 75mm (3.0”) ●

Sondes voor profielmeting van 
convexoppervlakken
De Elcometer oppervlakteprofielsondes 
zijn voorzien van standaard kabels of met 
metaal verstevigde kabels voor zwaar 
werk. De sondes worden geleverd met een 
glazen nulplaat, kalibratietestfolies; nominale 
waarden 125 µm (5,0 mils) & 508 µm (20 mils) 
en een Elcometer-testcertificaat.

Elcometer 224 sondes hebben een garantietermijn van 1 jaar
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Software voor Gegevensbeheer

Als u op locatie werkt, kunt u uw gegevens 
onmiddellijk beoordelen met de gratis 
ElcoMaster® App van Elcometer. Druk op  
‘PDF genereren’ en de ElcoMaster® App 
produceert direct een professioneel rapport. 
E-mail een rapport vlak na de inspectie naar uw 
klanten of upload het via cloudtechnologie zodat 
u het overal ter wereld kunt bekijken.

Als u de gegevens overdraagt naar mobiele 
apparatuur terwijl u in het veld aan het werk 
bent, hoeft u de meter niet terug te brengen 
naar kantoor om de gegevens te downloaden. 
Het inspectiewerk kan zonder onderbrekingen 
continueren.

De ElcoMaster® Mobiele App heeft veel dezelfde 
mogelijkheden als ElcoMaster® voor de pc:
• Download groepen van Elcometer meters met 

Bluetooth®

• Aantekeningen, foto’s en afbeeldingen toevoegen
• Maak pdf.1 bestanden van uw rapporten en 

e-mail ze
• De gps-functie van de telefoon gebruiken 

en deze locatiegegevens toevoegen aan 
groepsbestanden

• Gebruik locatiepunten van verzamelde 
groepsmetingen op foto’s of afbeeldingen om 
aan te geven waar metingen verricht moeten 
worden2

Software voor GegevensbeheerElcoMaster ®
Software voor Gegevensbeheer

□  Oppervlakteprofiel
□  Zoutverontreiniging
□  Klimaatcondities
□  Laagdikte
□  Corrosiedikte
□  Hechtingstests
□  Glansmeting

Met de ElcoMaster® App hebt u uw kantoor altijd bij u.

U kunt uw Elcometer inspectiemeter met Bluetooth® direct verbinden 
met iPhones, iPads en iPods of met Android™ telefoons en tablets via de 
ElcoMaster® App.   

1 Alleen beschikbaar voor iOS apparaten 
2 Alleen beschikbaar voor Android™

®
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Software voor Gegevensbeheer

ElcoMaster ®
Software voor Gegevensbeheer

Verbinden
Maak via Bluetooth® 
verbinding tussen 
de meter en uw 
telefoon om realtime 
metingen te tonen op 
de telefoon en deze in 
groepen op te slaan.

Gps
Sla gps-locaties op 
in groepen en bekijk 
de locatie in Google 
Maps.

Als u de gegevens overdraagt naar mobiele apparatuur hoeft u de meter 
niet terug te brengen naar kantoor om de gegevens te downloaden.  
Het inspectiewerk kan zonder onderbrekingen continueren.

Beheren & afdrukken
Sla alle gegevens 
zoals droge laagdikte, 
oppervlakteprofiel 
en klimaatcondities 
en handmatig 
aangemaakte rapporten 
op in eenvoudig te 
beheren mappen.

Foto’s en aantekeningen
Voeg foto’s, 
aantekeningen en 
opmerkingen toe.

Beoordelen
Beoordeel gemiddelden, 
maxima en minima van 
metingen direct.

Analyse
Analyseer gegevens via 
opeenvolgende metingen, 
statistieken, grafieken 
& histogrammen of op 
afbeeldingen.

Verzenden
E-mail inspectiegegevens 
vanaf uw mobiele toestel naar 
een pc voor verdere analyse 
en rapportages, of draag de 
gegevens over via de cloud.

Cloud Email
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Software voor Gegevensbeheer

Hoe ElcoMaster® werkt

4.  Upload de gegevens naar de cloud voor 
realtime analyse waar ook ter wereld

2.  

USB

®

ElcoMaster® draagt via Bluetooth® of USB 
inspectiegegevens in een paar seconden over en 
archiveert gegevens en produceert rapporten met een 
muisklik.

Met de ElcoMaster® Mobiele App kunt u 
inspectiegegevens, foto’s, aantekeningen en gps-
coördinaten direct via 3G/4G of wifi uploaden naar de 
clouddienst2 van uw keuze. 

De gegevens zijn via een beveiligde inlogprocedure 
direct zichtbaar voor toegewezen gebruikers op 
computers of mobiele apparaten overal ter wereld. 

Draag inspectiegegevens via Bluetooth® direct over 
op telefoons en tablets voor analyse als u werkt 
op locatie. Genereer .pdf rapporten¹ en e-mail de 
gegevens terug naar kantoor voor opslag, beoordeling 
en kwaliteitscontrole.

ElcoMaster® biedt u de mogelijkheid om in realtime 
de kwaliteitscontrole te monitoren vanaf meerdere 
inspectieprojecten vanaf elke locatie. 
U kunt inspectiegegevens van verschillende 
productielijnen of verschillende locaties vergelijken en 
combineren om zo snel en eenvoudig inspectierapporten 
te produceren voor specifieke projecten.

Er zijn meerdere manieren waarop ElcoMaster® u 
kan assisteren om uw werk beter uit te voeren

1.  

USB

®

3.  Met de ElcoMaster® Mobiele App draagt u onmiddellijk 
gegevens over van de inspectielocatie naar kantoor

Email

5.  Koppel meerdere locaties of productielijnen 
naadloos aan elkaar

Inspectiegegevens via Bluetooth® of USB direct 
overdragen naar Microsoft Excel is eenvoudig en 
gemakkelijk.

ElcoMaster® is ontworpen om op een intuïtieve manier professionele rapporten te ontwikkelen, maar het is 
daarnaast extreem veelzijdig. Hierna volgen een aantal manieren waarop ElcoMaster® gebruikt kan worden 
voor de dagelijkse activiteiten van de coating professional.

Gegevens exporteren van de meter naar de 
pc en naar ElcoMaster® 

Gegevens exporteren van de meter naar de 
pc naar Excel

1 Alleen beschikbaar voor iOS apparaten  2 Alleen beschikbaar voor Android™ 

Software voor Gegevensbeheer
ElcoMaster ®
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Software voor Gegevensbeheer

Hoe ElcoMaster® werkt

FTP
server

Realtime communicatie
Met de ElcoMaster® Mobiele App kunt u dankzij de 
expresberichtenfunctionaliteit berichten toevoegen aan 
inspectiegegevens, projecten en bestanden, waardoor 
u onmiddellijk belangrijke punten kunt bespreken 
met uw collega’s, managers of klanten. U kunt ook 
werkinstructies versturen en berichten opslaan binnen 
het projectbestand.

Inspectierapporten 
voor assemblage

Aanvaarden van 
inspectierapporten

Email

Inspectierapporten voor 
eindassemblage

B

A

C

Realtime samenwerken bij projecten op meerdere 
locaties
Bij het werken met fabrikanten van halffabricaten ergens 
ter wereld kan ElcoMaster® de inspectiegegevens van 
elke locatie, assemblagelijn en project in één gedeelde 
locatie samenvoegen. De opdrachtgever kan dan:
• onderdelen aanvaarden of weigeren voordat ze 

worden verzonden vanaf de assemblagefabriek.
• Combineer alle inspectiegegevens van de 

assemblage en de eindassemblage en produceer 
inspectierapporten voor kwaliteitsbeheer, zowel 
tijdens als na de productie.

• U kunt in realtime de voortgang van het hele project 
volgen ongeacht waar ter wereld het halffabricaat 
wordt gefabriceerd.

• Werk vanaf meerdere locaties samen, bespreek en 
beslis zaken in realtime om de efficiëntie en kwaliteit 
gedurende het productieproces te verbeteren.

Uw Gegevens – Uw Keuze – Uw Controle
Met ElcoMaster® kunt u zelf bepalen welke provider 
voor clouddiensten u gebruikt. Het zijn uw gegevens en 
ze zijn veilig aangezien alleen toegewezen gebruikers 
er toegang tot hebben – derden kunnen uw gegevens 
niet inzien.
De ElcoMaster® app is compatibel met een hele reeks 
clouddiensten en FTP-servers, waaronder:

6.  Realtime samenwerken bij projecten op meerdere locaties

Software voor Gegevensbeheer
ElcoMaster ®
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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 LLC
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

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

elcometer.be i elcometer.fr i elcometer.de i elcometer.nl
elcometer.jp i elcometer.ae i elcometer.com.sg

Elcometer 224 Model T: Geschikt voor iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (3e en 4e 
generatie), iPad mini, iPad 2, en iPod touch (4e en 5e generatie). Met de uitdrukkingen ‘Made for iPod’, ‘Made for iPhone’ en ‘Made for iPad’ wordt bedoeld dat deze elektronische 
accessoires speciaal zijn ontworpen voor respectievelijk de iPod, iPhone of iPad en dat de ontwerper verklaart de prestatiestandaarden van Apple te hebben nageleefd. Apple is niet 
verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of dat het voldoet aan veiligheidsstandaarden en wettelijke standaarden. Let op: als u deze accessoire gebruikt in combinatie met een 
iPod, iPhone of iPad kan dit de prestaties van de draadloze verbinding beïnvloeden.    

iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere 
landen. Geschikt voor mobiele apparaten die draaien onder Android software versie 2.1 of nieuwer. Elcometer is een gedeponeerd handelsmerk van Elcometer Limited. Alle andere 
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.  

Omdat Elcometer Limited beleid voert om producten continu te verbeteren, houdt het het recht om specificaties onaangekondigd te wijzigen. Alle meters hebben standaard een garantie 
van 1 jaar. Deze garantietermijn kunt u voor de             Elcometer 224 binnen 60 dagen na aankoop gratis verlengen tot 2 jaar via www.elcometer.com

© Elcometer Limited, 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets van dit Document mag worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen (in een retrievalsysteem of 
anderszins) of vertaald in enige taal, in enige vorm of door enig middel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Elcometer Limited.


