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NOUVEAUTES

Inspectie van de coatingdikte op 
betonnen substraten  
De niet-destructieve meting van droge 

coatingdikte op beton is nu nauwkeuriger, 

sneller en makkelijker dan ooit tevoren met 

dank aan de nieuwe Elcometer 500 coating 

diktemeter voor coatings op beton.

Het toestel beantwoordt aan volgende 

eisen: gebruiksgemak, robuust en ergono-

misch ontwerp, menu gestuurd kleuren-

scherm, door gebruiker te selecteren sta-

tistieken, geheugen, USB & Bluetooth® data 

transfer naar PC of mobiele apparaten.

De nieuwe Elcometer 500 meet nauwkeu-

rig de dikte van droge coatings op beton 

en andere cementachtige substraten tot 

10mm dik.

BELANGRIJKSTE EIGEN-
SCHAPPEN

Snelheid: 3 keer sneller dan andere tech-

standaard modus en meer dan 140 metin-

gen per minuut in scan modus.

Betrouwbaar: voorkomt foute en incor-

meting wanneer de signaalsterkte indicator 

groen is. 

Ergonomisch: ontworpen voor continue 

-

ren, iedere dag.

Robuust: meter en sondes zijn ideaal voor 

waterdicht ontwerp conform IP54, met in 

het veld verwisselbare sonde tips.

Makkelijk in gebruik: selecteer het coa-

nodig om gates in te stellen, meetbereiken 

of dikte van de coating van te voren te ken-

nen 

Krachtig: Geheugen voor 100.000 me-

tingen met data transfer via Bluetooth® of 

USB naar ElcoMaster® voor PC of mobiele 

apparaten voor het direct genereren van 

rapporten.

De Elcometer 500 Coating diktemeter kan 

worden gebruikt volgens ASTM 06132, 

SSPC PA9 & ISO 2808.

Elcometer 
Jan Lindenaari

VOM versterkt haar team!
Vanaf 1 mei 2018 is de VOM-ploeg uitgebreid met Hilde De Wachter. 

Haar opdracht bestaat voornamelijk uit het ondersteuning en uitwerken van com-

municatie- en PR-plannen. Zij zal  strategisch meewerken aan het uitrollen van alle 

VOM-informatie die onze leden aanbelangen via de digitale wereld. Op termijn 

neemt zij de taken van Frank Schelfaut over i.v.m. de coördinatie van het magazine 

VOMinfo. 

Hilde is steeds bereid te luisteren naar ideeën en suggesties van onze leden. U kan 

haar steeds contacteren of een afspraak maken via mail h.dewachter@vom.be of via 

GSM +32 (0)491 37 73 77. 


