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Ahşap Nem Ölçer PCE-MMK 1
Ahşap, kağıt ve yapı malzemelerin için dahili ve harici delici prob / Manuel sıcaklık kompanzasyonu

/ Uyarlanabilir uzantılar / Seçilebilir farklı malzeme özellikleri

Ahşap nem ölçer PCE-MMK 1, uzman raporları hazırlamak ya da gelen malları kontrol etmek isteyen teknisyen ya da tesisatçılar için tasarlanmış,
mobil kullanım imkanı sunan bir ölçüm cihazıdır. Ahşap nem ölçer, yapı malzemeleri ya da ahşaptaki mutlak nemin haricinde odanın iklimini
(sıcaklık ve nem) de görüntüler. Referans değeri, ahşap nem ölçerin ekranında yüzde (%) olarak görüntülendiğinden herhangi bir dönüştürme
işlemine gerek yoktur. Ahşap nem ölçerin teslimat içeriğinde ahşap, yapı malzemeleri ve kağıt ya da karton için üç farklı delici prob yer alır.

Ahşap nem ölçerde ilgili prob için seçilebilir dört farklı ölçüm modu, 130 farklı ahşap türü, 19 yapı malzemesi (çimento, şap, harç, beton vb.),
referans ölçümü için kuru-ıslak göstergesi ve mutlak nemin hesaplanabileceği indeks modu bulunur. Ahşap nem ölçer, kendi kendine test etme
fonksiyonu sayesinde doğru çalışma fonksiyonunu kontrol edebilir. Ahşap nem ölçerde ölçüm sonuçlarının daha hassas olmasını sağlamak için
manuel sıcaklık kompanzasyonu mevcuttur.

 Kendi kendine test özelliği
 Ahşap, kağıt, karton ve yapı malzemeleri için
 Pil göstergesi
 Islak-kuru göstergesi
 Sıcaklık birimi °C ve °F arasında seçilebilir
 Elektrik direnci ölçüm yöntemi
 Ayarlanabilir ahşap türleri ve yapı malzemeleri
 3 farklı elektrod dahil
 Uyarlanabilir kısa ve uzun iğneler
 Ortam sıcaklığı ve nem ölçümü
 Maksimum ve minimum değerler kaydedilir
 Manuel sıcaklık kompanzasyonu
 Dahili ve harici elektrodlar



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı Ahşap: 1 ... 75 %

Yapı malzemeleri: 0.1 ... 2.4 %

Sıcaklık: -40 °C ... +70 °C / -40 … +158 °F

Nem: 0 ... 100 %

   

Çözünürlük 0.1 %

   

Hassasiyet Ahşap: 1 ... 30 % / ± 1 %

31 ... 60 % / ± 2 %

61 ... 75 % / ± 4 %

Yapı malzemeleri: ± 0.5 %

Sıcaklık: -40 ... -10 °C, +40 ... +70 °C / ±2 °C

-10 ... +40 °C / ±1 °C

Nem: 0 ... 20 %, 80 ... 100 % / ± 5 %

20 ... 80 % / ± 3.5 %

   

Elektrod Uzunluğu 8 mm (dahili), 30 mm ve 150 mm (harici)

Ölçüm Prensibi Elektrik direnci

Otomatik Kapanma Yaklaşık 3 dakika kullanılmadığında

Otomatik Arka Aydınlatma Kapanma Yaklaşık 10 saniye sonra

Gövde Plastik, darbeye dayanıklı

Pil 3 x CR 2032

Çevre Koşulları 0 ... 40 °C, 0 ... 85% n.o

Boyut 139 x 47 x 25 mm

Ağırlık 100 g (elektrodlar hariç)

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu


Teknik Katalog


Ürün hakkında daha fazla bilgi


Benzer ürünler
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