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Elcometer 3230 Kolečko pro Coil Coating 

Kolečko je podobné jako kolečko pro WFT, ale je navrženo 
pro měření tloušťky pásových nátěrů. Kolečko je složeno ze 
tří vrstev. Krajní vrstvy jsou vroubkované, aby umožnily 
měření na kluzkých nátěrech nebo na rychle se pohybujících 
podkladech.  

Při rolování kolečka na mokrém filmu může dojít ke 
kontaktu prostřední vrstvy s filmem. Tento bod indikuje 
tloušťku mokré vrstvy. 

 

Model Popis Rozsah stupnice Odstupňování Objednací číslo 

Elcometer 3230/17 Kolečko pro Coil Coating 0 – 50 µm 2,5 µm K0003230M017 

Elcometer 3230/18 Kolečko pro Coil Coating 0 – 100 µm 5,0 µm K0003230M018 

Elcometer 3230/17a Kolečko pro Coil Coating 0 – 2 mils 0,1 mil K0US3230M017 

Elcometer 3230/18a Kolečko pro Coil Coating 0 – 4 mils 0,2 mil K0US3230M018 

Příslušenství 
Držák pro kolečko 50 cm KT003230N002 

Držák pro kolečko 15 cm KT003230N001 

Obsah dodávky Elcometer 3230, ochranný obal, návod k obsluze 

 

Související produkty 

 Elcometer 3230 Kolečko pro WFT, se skládá ze 3 vrstev. Prostřední 
vrstva má nejmenší průměr a je excentrická. Při rolování kolečka na 
mokrém filmu může dojít ke kontaktu prostřední vrstvy s filmem. Tento 
bod indikuje tloušťku mokré vrstvy. K dostání jsou různé měřící rozsahy 
– od 0 – 25 µm do 0 – 3000 µm.  
 

 Elcometer 112/3236 Hřeben – šestihran. Nerezový hřeben odolný vůči 
rozpouštědlům s dlouhou životností. Tyto hřebeny umožňují měřit 
tloušťku až 3000 µm. Tato hodnota umožňuje použití na tlustých 
nátěrech, které jsou jinak obtížně měřitelné pomocí jiných metod. 
 
 

 
 

Elcometer 154. Tento hřeben je vyroben z ABS plastu a je navržen pouze 
pro jedno použití a pro uchování výsledku měření tloušťky mokrého filmu 
pro zákaznické požadavky nebo požadavky ISO. Na každém hřebenu 
jsou metrické i imperiální jednotky, 50 – 800 µm na jedné straně a 2 – 32 
mils na straně druhé. 

 

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


