Hooivochtmeter PCE-HMM
Hooivochtmeter voor het meten van het vochtgehalte en de temperatuur van hooi en stro /
robuust ontwerp / continue weergave van de gemeten waarde / vier verschillende lengtes
van meetlans in roestvrij staal, beschikbaar is 25 cm, 50 cm, 100 cm of 270 cm
De hooivochtmeter PCE-HMM is een professioneel meetinstrument voor het bepalen van het
vochtgehalte en de temperatuur van geperst hooi of stro. De hooivochtmeter heeft een solide
roestvrij stalen meetlans, die verkrijgbaar is in vier verschillende lengtes, en een ergonomisch
gevormde houten handvat. De hooivochtmeter PCE-HMM is zeer robuust en ontworpen voor
jarenlang gebruik. Het meetbereik van de vochtigheid gaat van 9 ... 50%, het temperatuurbereik van
-10 ... +100 ° C. Het LCD-display van hooivochtmeter toont continu de huidige vochtigheidsgraad,
waardoor een meting op verschillende plaatsen en verschillende balen zonder knoppen in te
drukken mogelijk is. Met de hooivochtmeter PCE-HMM kan kwaliteit al tijdens de oogst of tijdens
het drogen in het oog gehouden worden Zo wordt schade voorkomen als gevolg van rotten en
schimmels. Mocht u vragen hebben over de hooivochtmeter PCE-HMM, 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 technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over
deze hooivochtmeter en al onze andere producten op het gebied van meettechniek,
weegtechniek en regeltechniek.

- Meetbereik luchtvochtigheid: 9 ... 50%

- Vier verschillende lengtes van de meetlans

- Temperatuur meetbereik: -10 ... +100 °C

- LCD-display met 15 mm hoge cijfers

- Resolutie: 0,1%

- Hold-, gemiddelde en telfunctie

- Nauwkeurigheid: 0,8%

- Robuust ontwerp
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Technische specificaties
Meetbereik vochtigheid

9 ... 50 %

Meetbereik temperatuur

-10 ... +100 °C

Resolutie van het scherm

0,1 %

Nauwkeurigheid

0,8 %

Display

LCD-scherm met 15 mm hoge cijfers

Toetsenbord

Membraan toetsenbord met 4 toetsen

Handvat

Stabiel, ergonomisch gevormd houten handvat

Behuizing

Stof- en spatwaterdichte behuizing

Meetlans

Roestvrij stalen lans van 25 cm, 50 cm, 100 cm of
270 cm.

Functies

Hold-functie, telfunctie, doorsnede-functie

Beeldschermverlichting

automatisch

Afsluiting

automatisch

Kalibrering

automatisch

Voeding

9 V batterij

Afmetingen

772 x 70 x 48 mm (met 50 cm meetlans)

Verpakking afmeting

automatisch

Gewicht incl. batterij

800 x 78 x 54 mm (met 50 cm meetlans)

Kalibrering

800 x 78 x 54 mm (met 50 cm meetlans)

Kalibrering

650 g (uitvoering met 50 cm meetlans)

Voordelen van de hooivochtmeter PCE-HMM
- Controle van de luchtvochtigheid bij de oogst, aankoop en verkoop van hooi en stro.
- Beveiliging voor de opslag van hooi en stro.
- Zorgt voor de kwaliteit van levensmiddelen en voorkomt schade door verrotting of schimmels.
- Controle van de temperatuur.
- Robuuste meter voor dagelijks gebruik.
- Ideaal voor de handel van hooi of stro.
Omvang van de levering
1x Hooivochtmeter PCE-HMM, 1x meetlans van 50cm (of 25/100/270 cm, afhankelijk van het
bestelde type) 1x 9V batterij, 1x handleiding.
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