
Nem Ölçüm Cihazı PCE-HMM 100 (Saman için)

Nem Ölçüm Cihazı PCE-HMM 100 (Saman için) 
Saman nem içeriğini ve sıcaklığını belirleme / Sağlam tasarım / Dört farklı prob ucu uzunluğu 

(25 cm, 50 cm, 100 cm ya da 200 cm) / Ölçüm değerlerinin devamlı gösterimi 

Nem ölçüm cihazı PCE-HMM 100, preslenmiş saman nemini ve sıcaklığını belirlemek için tasarlanmış profesyonel bir cihazdır. Cihazın
paslanmaz çelikten yapılmış sensörü dört farklı uzunlukta satın alınabilir. Öte yandan ahşap kolu da ergonomik tasarıma sahiptir. PCE-HMM
100, uzun yıllar boyunca uygulamalara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 

Nem ölçüm cihazının 9 … 50% nem ölçüm aralığı ve 0 … 100°C sıcaklık ölçüm aralığı bulunur. Mevcut nem, cihazın LCD ekranında devamlı
olarak gösterilir; böylece, ölçümü başlatmak için herhangi bir tuşa basarak manuel işlem yapmaya gerek kalmadan cihaz farklı yerlerde ve farklı
balyalarda kullanılabilir. Nem ölçüm cihazı PCE-HMM 100, mantar istilasından kaynaklanan hasarı önlemek için hasat sırasında bile yem
kalitesinin garanti edilmesini kolaylaştırır.

 Ticaret sırasında hasatın nemini kontrol etme
 Depolama sırasında güvenlik önlemi
 Yem kalitesini garanti eder ve mantar istilasından kaynaklanan hasarı önler
 Sıcaklık kontrolü
 Günlük kullanım için sağlam ölçüm cihazı
 Saman ticaretinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır



Teknik özellikler
Nem Ölçüm Cihazı PCE-

HMM
 

Nem Ölçüm Aralığı 9 ... 50%

Sıcaklık Ölçüm Aralığı 0 ... 100°C

Ekran Çözünürlüğü %0.1

Hassasiyet %0.8

Ekran LCD, 15 mm rakam yüksekliği

Klavye 4 tuşlu membran klavye

Kol Sağlam, ergonomik tasarımlı ahşap kol

   

Gövde Toza ve sıçramaya dayanıklı plastik gövde

Ölçüm Ucu Paslanmaz çelikten yapılmış 25 cm, 50 cm, 100 cm ya da 200 cm

uzunluğunda

   

Fonksiyon Hold fonksiyonu, sayma fonksiyonu, ortalama fonksiyonu

Ekran Aydınlatması Otomatik

Kapanma Otomatik

Kalibrasyon Otomatik

Güç Kaynağı 9V blok pil

Boyut 772 x 70 x 48 mm (50 cm’lik sensör için)

Paketleme Boyutu 800 x 78 x 54 mm (50 cm’lik sensör için)

Ağırlık 650 g (pil dahil), (50 cm’lik sensör için)

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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