Bodemvochtmeter PCE-SMM 1
meter voor het bepalen van de vochtigheid in de grond
De bodemvochtmeter PCE-SMM 1 is hét apparaat dat u nodig heeft voor een snelle
en eenvoudige bepaling van de vochtigheid. Deze vochtmeter toont het vochtgehalte
in de grond met een bereik van 0 – 50 %. De compacte afmetingen en de werking op
batterijen maakt een mobiel gebruik mogelijk, terwijl de stevige en waterbestendige
plasticbehuizing de elektronische componenten beschermt, zodat het apparaat ook bij
ongunstige omstandigheden gebruikt kan worden. Dankzij het eenvoudige
meetprincipe, kan deze vochtmeter door ongeschoold personeel gebruikt worden.
Bovendien wordt de werking van deze meter vereenvoudigd door de HOLD functie en
het interne geheugen voor de maximale en minimale waarden. Onder deze link vindt
u algemene informatie en tevens de vochtmeter die zich het beste aan uw vereisten
aanpast. Mocht u vragen hebben over de vochtigheidsmeter, dan kunt u de volgende
technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het
telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag
met raad bijstaan over de bodemvochtmeter PCE-SMM 1 en over ieder willekeurig
product van onze regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalen
van PCE Benelux.

-

Eenvoudig te bedienen
Meetbereik tot 50 %
Resolutie 0,1%
Groot LCD-beeldscherm
250 mm lange sonde

- Min./ Max. / Data-Hold functies
- Aanduiding van zwakke batterij
- Waterbestendige plastic ABS
behuizing
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Technische gegevens van de vochtmeter PCE-SMM 1
Meetbereiken

0 - 50 %

Resolutie

0,1 %

Nauwkeurigheid

± (5% + 5 cijfers)

Meettijd

ca. 0,8 s

Omgevingsomstandigheden

0 - 50 ºC, < 80% RV.

Gewicht

267 g

Ingangsstroom

ca. 5 mA

Batterijvoeding

4 x 1,5 V AAA batterijen

Totale lengte:

374 mm

Beelden van het gebruik van de vochtmeter PCE-SMM 1
-

Landbouw
Tuinbouw
Landschapsbehoud
Geologie
Verzorging van het grasveld

Hier ziet u de grondvochtigheidsmeter bij
het bepalen van de vochtigheid in de
grond.
Inhoud van de zending van de vochtmeter PCE-SMM 1
1 x vochtmeter PCE-SMM 1, 4 x batterijen en gebruiksaanwijzing.
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