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Met de Elcometer 510 Automatische Hechtingsmeter– Trekmethode 
kunt u nauwkeurig de sterkte van de verbinding tussen de coating 
en het substraat meten.

Elcometer 510 Automatische Hechtingsmeter - Trekmethode

Instelbaar meetbereik met een 
nauwkeurigheid van ±1% van 
volledige schaal:
10mm dolly: 100MPa/14.400psi
14,2mm dolly: 50MPa/7.200psi
20mm dolly: 25MPa/3.600psi
50mm dolly: 4MPa/580psi

De automatische hydraulische 
pomp zorgt voor een 
gelijkmatige en doorlopende 
druk voor consistente en 
herhaalbare resultaten

Draagbaar, waterdicht 
en robuust ontwerp 
vergelijkbaar met IP64

10; 14,2; 20 en 50mm  
diameter dollyopties

Instelbare grenswaarden 
met unieke functie om 
de druk vast te houden 
en vrij te geven

Slaat tot wel 60.000 metingen op 
met individuele trekgraadgrafieken 
in 2.500 alfanumerieke groepen, 
compleet met attribuutfoutinformatie

Volledig instelbare trekgraadwaarden 
0,1-1,4MPa/s (15-203psi) om te 
kunnen voldoen aan nationale en 
internationale standaarden

NORMEN:
ASTM C1583, ASTM D4541, ASTM D7234-12, AS/NZS 1580.408.5, BS 1881-207, 
DIN 1048-2, EN 1015-12, EN 12636, EN 13144,  EN 1542, EN 24624, ISO 16276-1,  
ISO 4624, JIS K 5600 5-7, NF T30-606, NF T30-062

Intuïtieve & 
gebruiksvriendelijke 
menustructuur in 
meerdere talen
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Elcometer 510 Automatische Hechtingsmeter - Trekmethode

• Ideaal voor gebruik in laboratoria en op locatie  

• Herbruikbare dolly's van 10; 14,2; 20 en 50mm 
(0,39; 0,56; 0,76 & 1,96”) diameter 

• Compatibel met ElcoMaster® en de ElcoMaster® 

App

• Geschikt voor kleine, gebogen en vlakke 
oppervlakken

• Geschikt voor gebruik op metaal, hout, beton en 
andere substraten  

• Brengt een gelijkmatige kracht aan van 
maximaal 100MPa (14.400psi)

• USB en Bluetooth® uitvoer naar iOS† of Android™ 

apparaten

• Slaat tot 60.000 metingen in 2.500 groepen op

• Schokbestendig, afgesloten en geschikt voor 
gebruik onder zware omstandigheden

• Stof- en waterdicht, volgens IP64

• Geschikt voor gebruik onder de zwaarste 
omstandigheden

• Meetbereik maximaal 100MPa (14.400psi) met 
een nauwkeurigheid van ±1% van de volledige 
schaal

• Kan gebruikt worden in overeenstemming met 
nationale en international standaarden

Schokbestendig, afgesloten en 
geschikt voor gebruik onder zware 

omstandigheden

Een nauwkeurigheid van ±1% van de 
volledige schaal

Gegevensuitvoer via USB en 
Bluetooth®, compatibel met 

ElcoMaster®

Assortiment herbruikbare dolly’s

Efficiënt

Krachtig

Duurzaam

Accuraat

†  Compatibel met iPod, iPhone en iPad.
* Voor de Elcometer 510 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.

2JAAR*

 GARANTIE 

video beschikbaartv elcometer.tv
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Grafieken & statistieken Trekgraadgrafieken

Belangrijke Eigenschappen

Selecteerbare trekgraadwaarden

Automatische hechtingsmeter 
met instelbare trekgraadwaarden 
voor 10; 14,2; 20 & 50mm 
diameter dolly's.

Bekijk trendgrafieken of realtime 
statistieken in combinatie met de 
meetwaarde.

Individuele instelbare trekgraad-
grafieken kunt u bij iedere meting 
opslaan.

Geheugen

Slaat individuele metingen en 
trekgraadgrafieken op in tot wel 
2.500 alfanumerieke groepen, 
in combinatie met datum, tijd en 
attribuutinformatie.

Grenzen

Trekt tot maximumwaarde of tot 
ingestelde grenswaarde.
Met de unieke retentiefunctie 
kunt u de druk na een bepaalde 
vertraging terug laten lopen naar 
nul.

Foutattributen

Sla de attributen bij bindings- en 
hechtingsfouten op in combinatie 
met de hechtingsgegevens, in 
overeenstemming met nationale 
en internationale standaarden.

Coatings testen op substraten met een lage verbindingssterkte

Als u coatings test op substraten met een lage verbindingssterkte zoals beton, 
hout of andere vezelrijke materialen, is een grotere dolly (50mm) vereist om 
nauwkeurige, herhaalbare en reproduceerbare resultaten te verkrijgen.

De Elcometer 510 is leverbaar als hechtingstestkit voor beton of als individuele 
50mm accessoire-items (mantel, dolly, dollymes) die u kunt gebruiken met 
andere Elcometer 510 hechtingskits.
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Elcometer 510 Automatische Hechtingsmeter - Trekmethode

Belangrijke Eigenschappen

Lange levensduur batterij

De meter wordt gevoed door 
standaard oplaadbare batterijen 
of het wisselspanningsnet*.
Elke laadbeurt levert energie voor 
maximaal 200 trekbewegingen. 
Oplaadtijd voor batterijen <300 
minuten.

Robuuste koffer

Wordt geleverd in een robuuste 
plastic draagkoffer voor 
gemakkelijk transport naar en op 
de werkplek.

Bevestigingsklem

De optionele magnetische 
bevestigingsklem zorgt ervoor 
dat de trekcilinder niet valt tijdens 
tests op verticale oppervlakken 
of tests op hoogte.

Assortiment dolly’s

Dankzij het assortiment 
uitwisselbare substraatmantels 
kunt u alle meters gebruiken met 
10, 14,2, 20 of 50mm diameter 
herbruikbare dolly’s, ideaal 
voor het testen van coatings op 
dikke, dunne, vlakke of gewelfde 
substraten.

Draadloos

Verbind de meter met een mobiel 
Android™ apparaat of iPhone 
middels draadloze Bluetooth® 
communicatie. U kunt in realtime 
de GPS coördinaten van uw 
mobiele apparaat toevoegen 
aan rapporten en deze direct 
e-mailen.

Gegevensbeheer

Geef gegevens door naar uw 
PC via USB of Bluetooth® voor 
verdere analyse met ElcoMaster® 
software of bekijk tijdens de test 
in realtime trekgraadgrafieken in 
ElcoMaster®.

* Alleen Model T                   
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De resultaten beoordelen - foutattributen

Voor veel nationale en internationale standaarden, waaronder ISO 4624 & ASTM D4541, dient u niet 
alleen de trekkracht te registreren maar ook de aard van de breuk. Dit doet u door de onderkant van de 
dolly te onderzoeken en de fout te beoordelen. Met de functie 'Attributen' in 'Geavanceerde' modus op de  
Elcometer 510 (Menu/Setup/Gauge Mode/Advanced) kunt u de aard van de breuk registreren voor elke meting 
en opslaan in de groep. 

Bindingsfoutlaag1 Hechtingsfoutlagen
Code Beschrijving Code Beschrijving

A Substraat A/B Substraat & Laag 1
B Laag 1 B/C Laag 1 & Laag 2
C Laag 2 C/D Laag 2 & Laag 3
D Laag 3 D/E Laag 3 & Laag 4
E Laag 4 E/F Laag 4 & Laag 5
F Laag 5 F/Y Laag 5 & Glue
Y Lijmlaag Y/Z Lijmlaag & dolly

Bindingscode Hechtingscode

Z

Y
F
E
D
C
B

A

Y/Z
F/Y
E/F
D/E
C/D
B/C
A/B

1 Het aantal lagen kunt u voor elke groep instellen via Groep/Nieuwe Groep/ Aantal lagen. Dit is van invloed op het aantal lagen dat beschikbaar is bij  
 het registreren van de attributen. Het maximum aantal beschikbare lagen is vijf, met uitzondering van het substraat en de lijmlaag
2 Of een vergelijkbare eenheid   3 Tot de dichtst nabijliggende 10%, in overeenstemming met internationale standaarden

De dolly onderzoeken
a) Bindingsfout: Als er een laagje coating wordt 
losgetrokken en een deel van die coating op het oppervlak 
en een deel op de dolly achterblijft.

b) Hechtingsfout: Een fout die ontstaat op het 
verbindingspunt tussen onderlinge lagen (daar waar ze 
van elkaar loskomen). De 'coating' op het oppervlak van 
de dolly zal afwijken van die op  het testgebied.

c) Lijmfout: Als er geen coating achterblijft op de dolly 
moet u dit noteren als lijmfout. Dit kan komen door het 
onjuist of onvoldoende mengen van de componentdelen 
van de lijm, incompatibiliteit tussen de lijm, de coating, de 
dolly en/of het testoppervlak.

Dollyoppervlak Substraat

a) 50% Cohesie 
& 50% Adhesie 
fouten

b) 100% 
hechtingsfout 
tussen twee lagen

c) Lijmfout

De gegevens worden opgeslagen in de groep en u kunt 
deze op elk moment raadplegen. De gegevens worden 
als volgt weergegeven:

##.## MPa2  N% A M% A/B, wat staat voor:

##.## MPa2  = Trekkracht in MPa of een andere  
     eenheid (psi, newton of Nmm-2)
N%   = Bindingsfoutpercentage3

A   = Bindingsfoutlaag
M%   = Hechtingsfoutpercentage3

A/B   = Onderlinge lagen met fout
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Elcometer 510 Automatische Hechtingsmeter - Trekmethode

Of u zich nu in het veld bevindt of op de werkvloer, met de 
ElcoMaster® App kunt u altijd:
• Realtime metingen direct in groepen opslaan op een mobiel apparaat.
• De trekgraadgrafiek in realtime bekijken gedurende de test.
• Attribuutgegevens toevoegen aan elke individuele groepsmeting.
• Met een muisklik foto's toevoegen van de dolly en het testoppervlak 

aan elke individuele groepsmeting.
• Individuele metingen uitzetten op een locatiekaart, foto of diagram.
• De inspectiegegevens van mobiele apparaten overzetten naar een 

PC om deze verder te analyseren en er rapporten van te maken.
• Direct .pdf rapporten genereren om in te kunnen dienen.

Creëer direct rapporten met ElcoMaster® 

Combineer verschillende 
inspectieparameters 
(zoals drogelaagdikte, 
oppervlakteprofiel, 
zoutverontreiniging, klimaat of 
hechting) met afbeeldingen, 
aantekeningen en andere 
projectspecifieke informatie en 
maak er een op maat gemaakt 
rapport van.

Wat u doet met de verzamelde 
gegevens is net zo belangrijk als 
de meting zelf.

De gegevens die u kunt overzetten van 
de meter naar ElcoMaster® omvatten 
onder meer:
• Hechtingsmeetwaarden
• Datum & tijd
• Attributen bij bindings-/

hechtingsfouten
• Dollymaat
• Trekgraadgrafiek
• Trekken tot grenswaarde/maximum
• Grenswaarden
• Grensretentietijd
• Snij-instrument
• Aantal lagen
• Manteltype/afmetingen steunring
• Groepsinformatie & statistieken
• Kalibratie-informatie
• Datum/tijd kalibratieverificatie

ElcoMaster® is een snelle, 
eenvoudig te gebruiken 
softwareoplossing voor al 
uw behoeften op het gebied 
van gegevensbeheer, 
kwaliteitswaarborging en het 
voorbereiden van professionele 
inspectierapporten.
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 Product eigenschappen ■  Standard       □  Optional

1 Voor de Elcometer 510 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      2 Alleen Model T       3 Als 'Trekgraadgrafiek' is geactiveerd, is het aantal metingen dat u kunt opslaan afhankelijk van de geselecteerde grafiekresolutie

Model S Model T
Herhaalbare en reproduceerbare metingen ■ ■
Makkelijk te gebruiken menu structuur; in meerdere talen ■ ■
Sterk, impact & water & stof resistent; equivalent aan IP64 ■ ■
Helder LCD kleurenscherm; met omgevingslichtsensor ■ ■
Kras & oplosmiddel resistent LCD-scherm; 2,4” (6cm) TFT ■ ■
Kalibratiecertificaat ■ ■
2 jaar fabrieksgarantie1 ■ ■
Automatisch draaiend scherm; 0°, 180° ■ ■
Gegevensuitvoer via USB (realtime metingen – en groepen) ■ ■
Gegevensuitvoer via Bluetooth® ■
PC bediening: start & stop de meter vanaf een PC met realtime metingen (alleen USB) ■
Instelbare eenheid (MPa, psi, N, Nmm-2) ■ ■
Statistieken op het scherm (η, x, σ, Hi, Lo, CV%, N>hi limit2) ■ ■
Trekgraadindicator ■ ■
Trendgrafiek ■ ■
Trekgraadgrafiek (last v tijd) ■
Verwisselbare dollyselectie: 10; 14,2; 20 & 50mm ■ ■
Instelbare trekgraadwaarden: (Model S & Model T Standaardmodus)  
10mm:    1,00; 2,00; 3,00; 4,00; 5,00MPa/s      125; 200; 400; 600; 725psi/s
14,2mm: 0,4; 0,7; 1,4; 2,0; 2,5MPa/s                60; 100; 200; 300; 360psi/s
20mm:    0,2; 0,3; 0,7; 1,0; 1,2MPa/s                30; 50; 100; 150; 180psi/s
50mm:    0,04; 0,08; 0,12; 0,16; 0,20MPa/s      5; 8; 16; 24; 30psi/s

■ ■

Instelbare trekgraadwaarden: (Model T Geavanceerde modus)
10mm:    0,40 - 5,60MPa/s       58 - 812psi/s     in stappen van 0,1MPa/1psi
14,2mm: 0,20 - 2,80MPa/s       29 - 403psi/s     in stappen van 0,1MPa/1psi
20mm:    0,10 - 1,40MPa/s      15 - 203psi/s      in stappen van 0,1MPa/1psi
50mm:    0,02 - 0,22MPa/s      2 - 32psi/s         in stappen van 0,01MPa/0,1psi

■

Instelbare grenswaarde & grensretentietijd ■
Metergeheugen: maximumaantal metingen 60 60.0003

Aantal groepen (alfanumeriek - Model T) 1 2.500

Attribuutmodi om te kunnen voldoen aan nationale & internationale standaarden ■
Weergavemodi

Metingen, geselecteerde statistieken & lopende grafiek (laatste 20 metingen) ■ ■
Trekgraadgrafieken ■
Groepen beoordelen ■

Voeding; batterij (B), wisselspanningsnet (M) B B, M

USB-kabel & ElcoMaster® cd ■ ■
Netsnoer met internationale stekkeradapter (VK, EU, VS, AUS) ■
Plastic koffer ■ ■
Datum & tijd ■
Modus voor kalibratieverificatie in het veld ■ ■
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■  Standard       □  Optional

Toebehoren

Elcometer 510 Automatische Hechtingsmeter - Trekmethode

Technische specificaties

Artikelnummer Beschrijving
T99923797 Magnetische Bevestigingsklem - houdt de trekcilinder stevig op z'n plek tijdens tests op verticale oppervlakken
T99912906 Araldite Standaard Tweecomponenten Epoxylijm, 2 x tube 15ml
T99923147 Dollyreiniger, Hittetang - EUR 220V / VK 240V
T99923103 Dollyreiniger, Hittetang - VS 110V

Diameter van 
dolly

Verpakking 
met 102

Verpakking
met 100

Standaard 
mantel

Mantel voor dunne 
substraten

Handvat/boorcilinder 
voor dollymes Dollymes

10mm (0,39”) T5100010AL-10 T5100010AL-100 T9991420S - - -
14.2mm (0,56”) T9990014AL-10 T9990014AL-100 T9991420S T9990014T T9991420H T9990014CT
20mm (0,76”) T9990020AL-10 T9990020AL-100 T9991420S T9990020T T9991420H T9990020CT
50mm (1,96”) T9990050AL-4 - T9990050S - T9990050H T9990050CT

50mm (1,96”) 
roestvast staal T9990050SS-4 - T9990050S - T9990050H T9990050CT

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
F510-20S Elcometer 510 Model S Automatische Hechtingsmeter; 20mm Kit ●
F510-20T Elcometer 510 Model T Automatische Hechtingsmeter; 20mm Kit ●
F510-50S Elcometer 510 Model S Automatische Hechtingsmeter; 50mm Betonkit ●
F510-50T Elcometer 510 Model T Automatische Hechtingsmeter; 50mm Betonkit ●
Druknauwkeurigheid ±1% van volledige schaal Nauwkeurigheid van trekgraad ±(2,5% + 0,3 seconden)
Drukresolutie 0,01MPa (1psi) Trekgraadresolutie 0,01MPa/s (1psi/s)
Diameter van dolly 10mm (0,39”) 14,2mm (0,56”) 20mm (0,76”) 50mm (1,96”) 

Bedrijfsbereik 8 - 100MPa 
(1.200 - 14.400psi)

4 - 50MPa 
(600 - 7.200psi)

2 - 25MPa 
(300 - 3.600psi)

0,3 - 4MPa
(50 - 580psi)

Trekgraadbereik
0,4 - 5,6MPa/s
(58 - 812psi/s)

0,2 - 2,8MPa/s
(29 - 403psi/s)

0,1 - 1,4MPa/s
(15 - 203psi/s)

0,02 - 0,22MPa/s
(2 - 32psi/s)

Afmetingen meter 260 x 100 x 66mm (6,3 x 3,9 x 2,6”)
Hoogte trekcilinder1 85mm (3,4”) 85mm (3,4”) 85mm (3,4”) 110mm (4,3”) 
Gewicht instrument1 2,9kg (6,4lb) 2,9kg (6,4lb) 2,9kg (6,4lb) 3,1kg (8,3lb)
Gewicht kit - - 6,1kg (13,5lb) 7,3kg (16,1lb)

Voeding 8 x AA batterijen (16 oplaadbare batterijen geleverd met oplader) of voeding van het 
wisselspanningsnet (alleen Model T)

Levensduur batterij Per laadbeurt ~200 trekbewegingen van maximaal 25MPa (3.600psi) bij 1MPa/s (150psi/s), oplaadtijd <5 uur
Paklijst:
20mm Kit 

Elcometer 510 Hechtingstester met 20mm dolly's (10 x), standaardmantel voor 20mm dolly's, 
handvat voor dollymes 20mm, dollymes 20mm. Araldite standaard tweecomponenten epoxylijm 
(2 x tube 15ml), schuurblokje, schouderriem, etui, 16 x AA oplaadbare batterijen & oplader 
(VK, EU, VS, AUS), lichtnetvoeding (VK, EU, VS, AUS), ElcoMaster® cd & USB-kabel, 
kalibratiecertificaat en gebruiksaanwijzing.

Paklijst: 
50mm Kit

Elcometer 510 Hechtingstester met 50mm dolly's (6 x), standaardmantel voor 50mm dolly's, 
boorcilinder voor dollymes 50mm, dollymes 50mm. Araldite standaard tweecomponenten epoxylijm  
(2 x tube 15ml), schuurblokje, schouderriem, etui, 16 x AA oplaadbare batterijen & oplader  
(VK, EU, VS, AUS), lichtnetvoeding (VK, EU, VS, AUS), ElcoMaster® CD & USB-kabel, 
kalibratiecertificaat en gebruiksaanwijzing.

● Certificaat standaard bijgeleverd                      1 Inclusief trekcilinder met standaardmantel 2 50mm (2”) dolly's worden geleverd in verpakkingen van 4 stuks                                                                            
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Coatinghechting testen op beton

Met hechtingstests – trekmethode voorkomt u hechtings- en bindingsfouten

Hechtingsfout

Betonfout

Gedeeltelijke 
coatingfout

Coatingfout

Het oppervlak en de dolly voorbereiden
1.  Kies een geschikt testgebied dat vlak is en voldoende ruimte heeft om de hechtingsmeter te bevestigen.
2.   Ruw de dolly en het oppervlak op, reinig ze door eventueel aanwezig stof te verwijderen. Hiermee verkleint u het 

risico op hechtingsfouten.  

De dolly bevestigen
1. Meng de epoxylijm volgens de beschrijving en breng een gelijkmatige laag aan op het gehele oppervlak van de dolly.  
2.  Volgens de standaarden dient u de dolly loodrecht van het testoppervlak te trekken. De dolly moet daarom op een vlak 

voorbereid testoppervlak plakken (zie de afbeeldingen hieronder). Druk gelijkmatig op de dolly om ervoor te zorgen dat 
deze parallel aan het testoppervlak staat.   

3.  Verwijder eventuele restlijm rond de dolly en laat de lijm volledig uitharden. Bij verticale oppervlakken dient u wellicht 
tape aan te brengen tijdens het droogproces om de dolly op z'n plaats te houden. 

4. Als de lijm van de dolly volledig is uitgehard, snijdt u indien nodig de coating los rond de dolly met het meegeleverde dollymes.
5. Bevestig de trekcilinder aan de dolly en begin de test.

 Voor een geldige trektest moet de coating ten minste 50% van het oppervlak van de dolly beslaan. Als de lijm niet houdt en 
er geen coating op de dolly aanwezig is, of als de coating minder dan 50% van het oppervlak van de dolly beslaat, is de test 
ongeldig en moet u deze herhalen.

Als er een laagje coating is losgetrokken waardoor dezelfde coating op zowel de dolly als het testpaneel aanwezig is, wordt 
dat een 'bindingsfout genoemd'.

'Hechtingsfouten' komen voor als de coating heeft losgelaten op het hechtpunt met een andere coating (waardoor er coating 
op de dolly zit en een andere coating op het substraat), of als de coating heeft losgelaten op het hechtpunt met het substraat 
(waardoor de coating op de dolly zit en het substraat kaal is).

LET OP: Als de lijmlaag loslaat op een waarde hoger dan gespecificeerd, kunt u aangeven dat de hechting de specificatie 
voor deze individuele test heeft overschreden. 

De hechtingstest beoordelen

Onjuiste plaatsing van  
de dolly

Trekrichting Moment van 
loskomen

Juiste plaatsing van 
de dolly

Trekrichting
Coating

Substraat

Dolly en  
trekcilinder

✓ X
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Elcometer 510 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. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 
Mobiele apparaten die draaien onder Android software versie 2.1 of nieuwer.  

© Elcometer Limited, 2022. Alle rechten voorbehouden.  Niets van dit document mag worden gereproduceerd, overgedragen, opgeslagen (in een retrieval systeem of anderszins) of 
vertaald in enige taal, in welke form of door enig middel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Elcometer Limited.     
                                        

Elcometer en ElcoMaster® zijn gedeponeerde handelsmerken van Elcometer Limited.  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 510 binnen 60 dagen na aankoop 
gratis verlengen tot 2 jaar via www.elcometer.com

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

FRANKRIJK
Elcometer Sarl
 +33 (0)2 38 86 33 44
fr_info@elcometer.com 
www.elcometer.fr

DUITSLAND 
Elcometer Instruments GmbH
AALEN: +49 (0) 7361 52806 0
LEER: +49 (0) 7361 528 06 60
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

NEDERLAND
Elcometer B.V.
+31 (0)30 259 1818
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

JAPAN
Elcometer KK
+81 (0)3 6869 0770
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.co.jp

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

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN
Elcometer L.L.C.
+971 4 295 0191
+971 4 280 3526
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae 

VS & CANADA 
Elcometer Inc
WARREN, MI: +1 248 650 0500
HOUSTON, TX: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
inc@elcometer.com
www.elcometer.com


