DampFinder Compact

Medidor universal de humidade
em madeira e construções para
determinar a humidade em materiais
Rev.1015

–A
 parelho de medição multifacetado: Para
calcular a humidade em materiais de construção
e para controlos rápidos no processamento de
madeira
– Escala tripa: para 2 grupos de madeira e modo
Índex universal
– Localização rápida de humidade: No modo
Indicador, através de medições comparativas
pode ser calculada a humidade decrescente ou
crescente com base na escala neutra.
– Grande visor LC com indicação com gráfico de
barras e indicação numérica
– Caixa estável, ergonómica e revestida com
borracha: o aparelho pode ser agarrado pela
superfície completa da mão e permite assim a
introdução segura das pontas de medição.
– Função de auto-teste: a exatidão do aparelho
de medição é controlada através de uma
medição de referência, que é realizada com
a ajuda da tampa protetora.
– Tampa protetora amovível que protege as
pontas de medição de danificações durante o
transporte
– Sensor para temperatura ambiente: quando
é ligado, o aparelho indica a temperatura
ambiente atual.
– Utilização simples com um botão
– Auto Power-off
– Indicação Battery Low

Grande visor LC
percetível

Utilização simples
com um botão

Tampa de proteção com
função de auto teste
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DADOS TÉCNICOS
MATERIAIS
102 tipos de madeira, camada de anidrido,
betão (C12/15, C20/25, C30/37), estuque,
sedimento calcário arenoso, betão celular,
camada de cimento
MARGEM DE MEDIÇÃO / PRECISÃO
MADEIRA
± 1% (5%…30%)
± 2% (30%…50%)
INDEX
± 10 dígitos
TEMPERATURA NOMINAL 22°C
TEMPERATURA DE TRABALHO
0°C…40°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
-10°C…70°C
HUMIDADE RELATIVA DO AR MÁX. 85%
ALIMENTAÇÃO DE TENSÃO
pilhas 4 x 1,5 V tipo AAA
VIDA ÚTIL DAS PILHAS aprox. 700 h
PESO (incl. pilhas) 183 g
DIMENSÕES (L x A x P)
58 mm x 155 mm x 38 mm

DampFinder Compact
QTD.
5

+ pilhas (4 x 1,5V AAA)
+ tampa de proteção com
função de auto teste

Tamanho da embalagem (L x A x P)
190 x 310 x 56 mm

4x
AAA
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