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Duvar Nem Ölçer PCE-PMI 3 
Farklı menü dilleri / Dijital olarak döndürülebilir ekran / 

Pil tasarrufu için otomatik kapanma / Beton ve ahşap için 

Duvar nem ölçer PCE-PMI 3, ahşap ve betonda mevcut nemin belirlenmesi için kullanılan küçük ve güvenilir bir cihazdır. Nem ölçümü için ilgili
skalalar cihazın hafızasında kaydedilmiştir. Skala seçildikten sonra duvar nem ölçer ile gerekli ölçümler gerçekleştirilebilir. Ölçüm sonuçları
birkaç saniye sonra hem sayısal hem de grafiksel olarak görüntülenir. 

Duvar nem ölçerdeki her bir skala için ayrı bir alarm sınırı kaydedilebilir. Ayarlanan alarm sınırı aşıldığında sesli bir alarm oluşur. Pil tasarrufu
sağlamak amacıyla cihaz kullanılmadığında 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır. 

Duvar nem ölçerin bir diğer özelliği de şap için kalsiyum karbür yönteminin (CM%) görüntülenebilmesidir. Bu ölçümde cihaz test edilecek
yüzeye yerleştirilir. Ölçüm değeri ilgili skalaya göre CM% değerine dönüştürülür. Bu, kullanıcıya kalsiyum karbür yöntemi ile ilgili bir kılavuz
değeri sağlar.

 Ahşapta ve betonda ölçümler için
 Kaymaz kauçuklu ergonomik tasarım
 Bireysel olarak ayarlanabilir alarm sınırları
 Sayısal ve grafiksel inceleme
 Üç tuşlu kolay kullanım
 Otomatik kapanma



Teknik özellikler
Ölçüm Fonksiyonu Ölçüm Aralığı

Temel Skala (Bağıl) 0.0 ... 99.9%

   

Anhidrit Şap 0.0 ... 3.5%

(Ağırlık yüzdesi)  

   

Anhidrit Şap 0.0 ... 1.5%

(Kalsiyum Karbür Yöntemi)*

   

Çimento Şapı 0.0 ... 4.7%

(Ağırlık yüzdesi)  

   

Çimento Şapı 0.0 ... 3.0%

(Kalsiyum Karbür Yöntemi)*

   

Beton (Ağırlık yüzdesi) 0.0 ... 6.0%

Alçı Sıva 0.0 ... 10.0%

(Ağırlık yüzdesi)  

   

Sert Ağaç 0.0 ... 37.0%

(Ağırlık yüzdesi)  

   

Yumuşak Ağaç 0.0 ... 51.0%

(Ağırlık yüzdesi)  

*Kalsiyum karbür yöntemi yaklaşık değerlerdir.

   

Diğer Teknik Özellikler

Hassasiyet ± 0.5%

Çözünürlük 0.1%

Güç Kaynağı 2 x 1.5 V AA pil

Çalışma Süresi Yaklaşık 20 saat

Otomatik Kapanma 5 dakika kullanılmadıktan sonra

Menü Dili İngilizce, Almanca, Hollandaca, İspanyolca, Fransızca

Ekran Tek renkli, 128 x 64 piksel, 61 x 33, arka aydınlatmalı

Çevre Koşulları 5 ... 40°C

Boyut 147 x 89 x 33 mm

Ağırlık 200 g (pil ile)

Ek bilgi
Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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