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Vocht

Elcometer 7000  Digitale vochtmeters
Met de meters uit het Elcometer 7000 
assortiment kunt u gemakkelijk en nauwkeurig 
vocht meten. 

De betonvochtmeter is verkrijgbaar in twee versies en 
heeft een pinloze sonde die een radiofrequent signaal 
uitstraalt dat het oppervlak indringt voor vochtdetectie. 
Ideaal voor snelle controles van massieve muren, vloeren 
en keramische tegels. 

U kunt de twee pinsondes van de digitale vochtmeter op een 
oppervlak drukken om het omliggende gebied te meten. De 
vochtmeter heeft aan de achterzijde ook een pinloze sonde 
voor vochtdetectie.

• Gekalibreerd en klaar voor gebruik
• Directe weergave op een duidelijke schaal 
• Draagbaar, werkt op batterij, non-destructief

● Certificate supplied as standard.

Op poreus materiaal zoals beton, gips, steen en hout 
dient de vochtgehalte van het substraat te worden 
gemeten, aangezien de aanwezigheid van vocht in 
een materiaal resulteert in slechte hechting, vroegtijdig 
ontstaan van defecten en slechte visuele kenmerken. 

Het is niet voldoende om alleen te controleren of het 
oppervlak droog is, aangezien dat vanwege verdamping 
vaak het droogste punt is. Het is belangrijk om het 
vochtgehalte in het substraat zelf te bepalen.

Als bijvoorbeeld bij het poedercoaten van houten 
panelen het hout (of mdf) een te hoog vochtgehalte 
heeft, zal tijdens de doorgang in de oven het vocht 
uit het paneel verdampen en aanzienlijke problemen 
veroorzaken in de afwerking van de coating.

Typen vochtigheidsmeters
Het aanbrengen van een coating op een betonnen vloer 
die te vochtig is, kan vroegtijdige hechtingsdefecten 
veroorzaken. Vochtigheidsmeters zijn specifiek 
ontworpen om het vochtgehalte in een substraat te 
bepalen. De meters zijn verkrijgbaar in twee typen:

Vochtigheidsmeters met contactpinnen: de pinnen van 
deze meters worden stevig door het substraatoppervlak 
gedrukt. De meter meet de elektrische weerstand 
tussen de elektroden in deze pinnen en toont het 
vochtpercentage (%MC) in het substraat.

Pinloze vochtigheidsmeters: pinloze vochtigheidsmeters 
kunnen het vochtgehalte sneller meten en werken met 
een niet-destructieve meetmethode. Pinloze meters 
vereisen echter wel een relatief vlak oppervlak omdat 
de sensoren op het huis van de meter zijn bevestigd. Dit 
maakt pinloze meters ideaal voor het meten van beton.
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Elcometer 7000  Digitale vochtmeters

Technische specificaties

Model Elcometer 7000S vochtmeter voor beton Elcometer 7000PS digitale vochtmeter Certificaat
Artikelnummer G7000S G7000PS ○
Meetbereik 70 tot 999 relatief (niet-doordringend)

Droog (groen); 70 - 169
Risicovol (geel); 170 - 199
Nat (rood); 200 - 999

70 tot 999 relatief (niet-doordringend)
Droog (groen); 70 - 169
Risicovol (geel); 170 - 199
Nat (rood); 200 - 999
7.9 % tot 99 % WME (pinmeting)
Droog (groen); 7 - 16.9
Risicovol (geel); 17 - 19.9
Nat (rood); 20 - 99.9

Meetdiepte Niet-doordringend tot 19mm (3/4") Niet-doordringend tot 19mm (3/4")
Pin tot 12.7mm (1/2")

Weergavescherm Lcd-scherm met afzonderlijke kleurindicators
Afmetingen 175 x 48 x 50mm (7.0 x 1.9 x 2.0") 190 x 70 x 49mm (7.5 x 2.75 x 1.9")
Gewicht 195g (7oz) 225g (8oz)
Voeding 9 V batterij (~ 20 uur bij onafgebroken gebruik)
Paklijst Elcometer 7000 vochtmeter, HD MC sonde (Model PS), sonde voor diepe wanden 127mm (5") 

(Model PS), pin-kalibratiecheck (Model PS), kalibratietabel voor hout (Model PS), batterij, etui en 
gebruiksaanwijzing

○ Kalibratiecertificaat alleen optioneel leverbaar voor Elcometer 7000PS digitale vochtmeter


