Miernik wilgotności _______________________________ Super CHTM2 25k
______________________________________________________________
Miernik, który w każdych warunkach "da sobie radę", mierzy
precyzyjnie i powtarzalnie niezależnie od wpływu temperatury i gęstości
surowca, odporny na kurz, ekstremalne temperatury i wstrząsy,
niezawodny, sprawdza się w trudnych warunkach na całym świecie,
dożywotni serwis...
...wibracyjny pomiar masy i gęstości oraz pomiar metodą podczerwieni
temperatury badanego materiału, wyświetlanie wyniku z korektą
temperaturową wskazania wilgotności odniesioną do 25oC...
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Przeznaczony do określania zawartości wody w materiałach sypkich jak: ziarna zbóż,
strączkowych, kukurydzy, nasiona warzyw, roślin oleistych, kwiatów, drzew leśnych i wiele
innych.
Zasyp surowca za pomocą dołączonego pojemnika objętością 100ml.
Innowacyjny, niespotykany - wibracyjny pomiar masy i gęstości.
Układ wibracji efektywnie dopasowany do każdego rodzaju ziaren.
Szybciej i lepiej zagęszcza surowiec.
Pomiar metodą podczerwieni temperatury badanego materiału.
Mierzy zawartość wody w ponad 130 różnych surowcach.
Pomiar dokonywany jest dla wszystkich spotykanych wartości wilgotności w ziarnch i
nasionach.
Wynik pomiaru jest skorygowany względem gęstości i temperatury badanego materiału
odniesionej do 25oC.
Miernik wskazuje obiektywne wartości zawartości wody w badanym surowcu, nie wymaga
wprowadzania korekt.
Błąd powtarzalności pomiaru <0,1%.
Błąd pomiaru w zakresie handlowym mniejszy niż 0.2%.
Dostosowany do kontaktu z żywnością (food grade).
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Miernik wilgotności _______________________________ Super CHTM2 25k
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Czytelny w każdych warunkach niebieski wyświetlacz graficzny
Wbudowany interfejs Bluetooth umożliwia:

.

a. bezprzewodowe przekazywanie wyników pomiarów do systemu informatycznego bądź na
drukarkę,
b. zdalne serwisowanie miernika,
c. wprowadzenie nowych krzywych kalibracji oraz uzupełnienie istniejących.
• Nie rozregulowuje i nie rozstraja się, nie wymaga okresowych kalibracji.
• Kształt i wymiary (20cm x 11cm x 7cm), masa (500g) pozwalają na pracę w polu, przy suszarni
i w laboratorium.
• Standardowe zasilanie - 4 akumulatory typu "ready to use" rozmiaru R6 (AA) plus zewnętrzna
ładowarka 230VAC.
• Walizka wchodząca w skład zestawu mieści miernik, pojemnik zasypowy,oraz ładowarkę
akumulatorów.
• Bezkonkurencyjna cena.
• Gwarancja 2 lata.
• Pełny serwis pogwarancyjny.
• Całodobowe wsparcie techniczne.
• Czytelny dostęp do wszelkich potrzebnych informacji za pośrednictwem strony internetowej.
• Produkt opracowany i wytwarzany w Polsce, zgłoszono 5 patentów, zgodny z Polską Normą:
PN-87/A-74004 i PN-90/A74009.
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