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Klimaatcondities

Geïntegreerde magneten maken het 
mogelijk de meter “vast te plakken” aan 
het substraat gedurende data-loggen

Eenvoudig menu gedreven 
interface in meerdere talen

Een draagbare dauwpuntmeter
en datalogger gecombineerd in
een instrument1

Stof- en  
waterdicht
naar IP66

Visuele en akoestische signalen 
van ingestelde grenzen voor een 
of meer parameters

Geheugen voor 25.000 
metingen in maximaal  
999 batches1

Robuuste 
temperatuursensoren

Meters kunnen opnieuw 
gecertificeerd worden bij door 
Elcometer geautoriseerde 
Servicecentra

  2 JAAR*
 GARANTIE 

De robuuste Elcometer 319 dauwpuntmeter meet en registreert 
alle relevante klimaatparameters vereist om vast te kunnen stellen 
of de condities geschikt zijn om te verven.

DauwpuntmeterElcometer 319

* Voor de Elcometer 319 geldt een garantietermijn van 1 jaar op fabricagefouten.  
U kunt de garantietermijn binnen 60 dagen na aanschaf gratis verlengen tot 2 jaar via www.elcometer.com.

1 Alleen Model T
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NORMEN:
BS 7079-B4, IMO MSC.215(82), 
IMO MSC.244(83), ISO 8502-4, 
US Navy NSI 009-32, 
US Navy PPI 63101-000

Grote, gemakkelijk uit te lezen 
meetwaarden in °C of °F

Bekijk tot wel 5 instelbare statistieken  
op het scherm

Beoordeel individuele metingen

Relatieve vochtigheid

Luchttemperatuur

Oppervlaktetemperatuur

Dauwpunt

ΔT (het verschil tussen oppervlaktetemperatuur en dauwpunt)

Droge bol temperatuur

Natte bol temperatuur

Correctie externe temperatuur (K-type)

Specifieke vochtigheid

NB

eT

SV

DB

ΔT

RV

LT

DT

OT

1 Gebaseerd op 1 meting per 10 minuten in logmodus.
2 Alleen Model T

Meten en vastleggen van klimatologische parameters:

• Snelle reactietijd

• Elke meter werkt met 2 AA-batterijen (gebruik tot 400 uur1) of 
via de USB-kabel

• Instelbare limieten kunnen ingesteld worden voor iedere 
parameter die een visueel- en geluidsalarm laat afgaan 
wanneer een limiet wordt overschreden

• Intelligent geheugen berekent de totaal beschikbare  
data-logging tijd wanneer batches worden gebruikt

• Meters kunnen opnieuw gecertificeerd worden bij door 
Elcometer geautoriseerde Servicecentra

Veelzijdig

Eenvoudig in Gebruik

De Elcometer 319 kan gebruikt worden als handinstrument of als 
data logging monitor op afstand2

Dauwpuntmeter Elcometer 319
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Nauwkeurig

• Volgens ISO 8502-4

• Elk instrument wordt compleet met kalibratiecertificaat 
geleverd

• Metingen kunnen in Celsius of Fahrenheit worden 
weergegeven

• Tijd en datum worden met alle gegevens opgeslagen

eT - ideaal voor gebruik als 
eenvoudige thermometer

Op afstand monitoren van 
klimaatparameters

Waterdicht en robuust naar IP66

1 Alleen Model T

• De meter kan worden gebruikt als draagbare 
dauwpuntmeter of als datalogger1

• Geïntegreerde K-type connector voor 
oppervlaktetemperatuur opname op afstand

• Het instrument wordt een eenvoudige thermometer 
door de “eT” modus te selecteren – ideaal om coating 
temperaturen te meten alvorens ze aan te brengen of 
andere externe temperaturen (eT)

• Hold functie om te meten en metingen na te kijken alvorens 
ze in het geheugen op te slaan

Eenvoudig

• Eenvoudig menu gedreven interface in meerdere talen

• Duidelijke, verlichte display met maximaal vijf parameters

• Pijlen duiden de Temperatuur trend aan

Flexibel

DauwpuntmeterElcometer 319
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Dauwpuntmeter Elcometer 319

Duurzaam

• Veilig gebruik in klimaattemperaturen van -20°C (-4°F) en 
80°C (176°F)

• Water- en stofdicht naar IP66

• Robuust en ergonomisch ontwerp. De nieuwe sensoren zijn 
duurzamer en hebben een langere levensduur

Verbind de Elcometer 319 via Bluetooth® of USB aan een PC, 
Android™ of iOS mobiel apparaat & download de data in een 
inspectie applicatie of in ElcoMaster® voor direct rapporteren.

Krachtig

Ontworpen om lang mee te gaan

Robuust, duurzaam en weersbestendig, de Elcometer 319 is 
leverbaar met 2 jaar* fabrieksgarantie, voor uw gemoedsrust.

  2 JAAR*
 GARANTIE 

Eenvoudig menu gedreven interface in 
meerdere talen

Stof- en waterdicht met volledig 
afgesloten sensoren (gelijk aan IP66)

* Voor de Elcometer 319 geldt een garantietermijn van 1 jaar op fabricagefouten. U kunt de 
garantietermijn binnen 60 dagen na aanschaf gratis verlengen tot 2 jaar via www.elcometer.com. 

®

draadloze technologie

compatibel met

ElcoMaster®
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Model Model S Model T Certificaat
Artikelnummer G319----S G319----T ●
Parameters - 
RV, LT, OT (eT6), DT, ΔT, DB, NB1, SV1 ■ ■

Statistieken - aantal lezingen, standaarddeviatie,
gemiddelde, variatiecoëfficiënt, minimum, maximum ■ ■

Stof- & waterdichte meter met volledig verpakte sensoren - 
equivalent aan IP66 ■ ■

Integrale Magneten - veilig de meter tijdens het inloggen ■ ■
High / Low Grenzen - auditieve, visuele, rood / groene LED 
alarmen kunnen worden ingesteld tegen een of alle parameters ■ ■

Meerdere taal menus ■ ■
Tegenlicht - door gebruiker te kiezen ■ ■
K-type connector voor externe meting ■ ■
Geheugen - met lezen en statistische toetsing Laatste 10 metingen 25.000 metingen in 999 partijen

Handleiding Logging ■ ■
Interval Logging2 Instelbaar tussen 1 seconde en 24 uur

Data-uitvoer
USB ■
Bluetooth® naar PC, Android™ & iOS4 apparaten ■
ElcoMaster ® software & USB-kabel  ■

Temperatuurbereik Nauwkeurigheid Resolutie
Meter5 -20 tot +80°C (-4 tot +176°F) ±0,5°C (±1°F) 0,1°C (0,1°F)
Luchttemperatuur (LT) -20 tot +80°C (-4 tot +176°F) ±0,5°C (±1°F)7 0,1°C (0,1°F)
Oppervlaktetemperatuur (OT) -20 tot +80°C (-4 tot +176°F) ±0,5°C (±1°F) 0,1°C (0,1°F)
Uitwendige oppervlaktetemperatuur (eT) -40 tot +200°C (-40 tot +392°F) ±0,5°C (±1°F)6 0,1°C (0,1°F)
Relatieve vochtigheid (RV) 0 tot 100%RH ±3%RH3 0,1%
Bedrijfsbereik meter & LCD-scherm -20°C tot +80°C (-4°F tot +176°F)
Voeding 2 x AA batterijen of via USB-kabel
Batterij levensduur Handmatige Modus: Meer dan 40 uur (Backlight Off)

Interval Logging: tot 400 uur (1 meting elke 10 minuten)
Afmetingen 180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1,4”) Gewicht 300g (0,66lb)
Paklijst Elcometer 319 Dauwpuntmeter, 2 x AA batterijen, polsbandje, draagkoffer, 

kalibratiecertificaat, USB-kabel8, ElcoMaster ® software8, handleiding

Toebehoren

T31920162 Magnetische Oppervlaktetemperatuursonde; -40 tot +80°C (-40 tot +176°F)
T9996390- Vloeistoftemperatuursonde; -200 tot +1100°C (-328 tot +2012°F)
T99921325 USB-kabel
T99916063 Polsband
T99923480 Beschermende draagtas/etui

1 Berekende waarde  2 Met onderdeelnummer T31920162  3 Bij 1 m/s   

4 Ga naar www.elcometer.com/sdk om te zien hoe u Elcometers MFi gecertificeerde producten integreert met uw app                                  
5 Niet blootstellen aan temperaturen buiten het bedrijfsbereik van de meter en het LCD-scherm      
6 Accuraatheid ±2°C (4°F) met K type sondes geleverd door Elcometer. Meter getest met voltage input    
7 Accuraatheid  ±0,75°C onder 10°C (±1,35°F onder 50°F)   8 Alleen Model T  
● Standaard geleverd met certificaat.      

DauwpuntmeterElcometer 319

Technische specificaties
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SOFTWARE

Elcometer 3045
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Generate professional reports at the click of 
a button and email to your client seconds 
after you have finished inspecting.

With the ElcoMaster® Software App your 
office is now wherever you are.

elcometer.com
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Elcometer 319 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. Android™ is een handelsmerk van Google Inc.  

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.

Elcometer en ElcoMaster ® zijn gedeponeerde handelsmerken 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. Alle meters hebben standaard een garantie van 1 jaar. Deze garantietermijn kunt u voor de 
Elcometer 319 binnen 60 dagen na aankoop gratis verlengen tot 2 jaar via www.elcometer.com.

© Elcometer Limited, 2019.

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

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
AALEN 
Tel:   +49 (0) 7361 52806 0
Fax: +49 (0) 7361 52806 77
LEER
Tel:   +49 (0) 7361 528 06 60
Fax: +49 (0) 7361 528 06 68

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.co.jp

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

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN
EL Inspection & Blasting 
Equipment LLC
Tel:  +971 4 295 0191
         +971 4 280 3526
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae 

VS 
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


