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PCE-MA 50X Nem Tayin Cihazı 

Ölçüm çözünürlüğü 0,1 mg = 0,0001 g = %0,0001 nem / Ölçüm değişkenliği %0.001 

nem oranı / Kurutma sıcaklığı 160 ° C'ye (320 ° F) kadar / 5" Dokunmatik renkli ekran / 

5000 kurutma ölçümü için hafıza / Dahili veritabanı 

Nem Tayin Cihazı PCE-MA 50X, çok çeşitli malzemelerdeki nemin hızlı ve doğru şekilde 

belirlenmesi için ideal bir cihazdır. Ölçüm prensibi, karakteristik bir eğri oluşturulmasını 

gerektirmez ve nem tayin cihazı montajdan hemen sonra kullanıma hazırdır.  

İyi bilinen ve tanınan Darr örneğine dayanan nem tayin cihazı, tartım teknolojisini, 0,1 mg'lık 

artışlarla (0.0001 g) çözünürlük sağlayan analitik dengeleme aralığından kullanır. Bu aynı 

zamanda %0.0001'lik bir nem çözünürlüğüne de karşılık gelir. Bu durumda, çok yüksek bir 

ölçüm hassasiyeti, sadece %0.001 nem oranındaki bir ölçüm değişkenliği ile 

sağlanabilir. 

Yüksek ölçüm hassasiyetine ek olarak, analitik denge daha fazla avantaj sunar. Numune 

bölmesinin açılması ve kapanması, temas olmadan nem tayin cihazında gerçekleşir ve 

tamamen otomatiktir. Bu, ölçüm hatalarını azaltır ve hijyenik, konforlu ve güvenli bir çalışma 

sağlar. Grafik 5 "renkli dokunmatik ekran, farklı dillerde kullanım sağlar. Nem Tayin Cihazı, 

kullanıcıların, ürünlerin, müşterilerin, kurutma parametrelerinin ve 5000'e kadar kurutma 

analizinin saklanabileceği çeşitli veritabanlarına sahiptir. Malzeme numunelerinin ayrıntılı bir 

dökümü, hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulur. Kurutma işlemlerinin adaptasyonu, farklı 

malzemelerin gereksinimlerine ayrı ayrı uyarlanabilir. 

 

Özellikler 

 Okunabilirlik 0.1 mg = 0.0001 g = % 0.0001 Nem 

 Malzeme nem içeriğinin %M / Kuru madde %D / Su içeriği (ahşap nemi) %R cinsinden 

gösterimi 

 Yuvarlak 450 Watt IR lambası 

 Kuruma sıcaklığı 1 ° C / 1.8 ° F arasında 160 ° C / 320 ° F'ye kadar ayarlanabilir 

 Seçilebilir ısıtma süreçleri (standart / hızlı / nazik / stepwise) 

 Seçilebilir sonlandırma kriterleri 

 Maksimum yük miktarı 50 g / 0.11 lbs 

 Alüminyum numune kapları Ø90 mm / 3.5 inç, h = 8 mm / 0.3 inç 
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 14 menü dili ile 5 "renkli dokunmatik ekran 

 5,000 nem ölçümü için hafıza (son gerçekleştirilen) 

 100 kullanıcıya kadar kullanıcı veritabanı 

 Yönetici tarafından atanan kullanıcı hakları 

 Menü dili gibi hassas dengenin özel olarak ayarlanması 

 5000 ürüne kadar kurutma ayarları 

 ABS / PET / pirinç ve daha fazlası gibi yaklaşık 90 ürüne özel kurutma işlemi 

 USB / RS232 / LAN arayüzü 

 

Teknik Özellikler 

Tartı aralığı (Max): 50 g / 0.11 lbs  

Okunabilirlik: 0.1 mg / 0.0001 g /% 0.0001 nem 

Numune ağırlığı: En az 5 g / 0.01 lbs 

Ölçüm prensibi: Gravimetrik nem tayini 

Tartım prensibi: Güç kompanzasyonu pili 

Isıtma elemanı: 450 watt IR spot 

Sıcaklık aralığı: 40 ... 160°C / 104 ... 320°F 

Numune boyutu: 
Yaklaşık Ø90 mm / 3.5 inç, yükseklik maks. 10 mm / 0.4 

inç 

Veritabanları: 

100 kullanıcı 

5.000 ürün 

100 paket 

200 kurutma programı 

5000 kurutma protokolleri 

Arayüzey: USB-A / USB-B / RS-232 / LAN 

Ekran: 5 inç dokunmatik renkli ekran 

Menü dili: 

İngilizce / İspanyolca / Fransızca / Almanca / İtalyanca / 

Lehçe / Rusça / Macarca / Ukraynaca / Korece / Türkçe / 

Arapça / Çince / Çekçe 

Güç kaynağı: 220V / 50Hz veya 110V / 60Hz 

Boyutlar: 220 x 380 x 180 mm / 8,7 x 15 x 7 inç 

Ağırlık: 5.3 kg / 11.7 lbs 
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Önerilen kalibrasyon ağırlığı: E2 50 g / 0.11 lbs 

Paket boyutu: 
470 x 380 x 336 mm / 18,5 x 15 x 13,2 inç, yakl. 7 kg / 

15,4 lbs 

 

Teslimat İçeriği: 

1 x Nem Tayin Cihazı PCE-MA 50X, 

10 x Alüminyum numune kabı, 

1 x IEC konektörü. 

 

 

 


