
Уред за измерване на влага на
дървени и строителни материали

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: ETI;
Номер на продукта: 016-12377;
Каталожен номер: 224-075;

Уред за измерване на влага на дървени и строителни
материали

Компактен уред за измерване на влага, предназначен,
за да провери съдържанието на влага в различни
строителни материали и дърво. Той основен
инструмент за геодезисти и строителни инженери.

Индикаторът за влага разполага с 20-LED скала до
клавиатурата, която показва текущите нива на влага;
зелено за "OK", кехлибарено за "WARNING" или
червено за "DAMP". Цифровият измервателен уред
включва пет скали за измерване.
•	Мащаб 1 - Дърво 1 (W1) 6.0 до 40.0%
•	Мащаб 2 - Дърво 2 (W2) 8.0 до 40.0%
•	Мащаб 3 - Мазилка (P1) 0.1 до 15.0%
•	Мащаб 4 - Бетон (C1) от 0,5 до 12,0%
•	Скала 5 - Линейна или Референтна (Lin) от 0 до 1000

Уредът се помещава в здрав корпус от ABS пластмаса и
се захранва от три AAA батерии, които осигуряват
минимум 350 часа работа без прекъсване. Ако не се
използва инструментът ще се изключи автоматично
след десет минути. Тази функция може да бъде
деактивирана от потребителя, ако е необходимо.

Всеки уред включва два Ø1.2 х 7 мм заострени,
подменяеми щифтове и се предлага в портфейл с цип,
снабден с 50 резервни щифта (602-530). 

мащаб 1 - дърво 1 (W1): 6.0 до 40.0%
мащаб 2 - Дърво 2 (W2): 8.0 до 40.0%
мащаб 3 - мазилка (P1): 0.1 до 15.0%
мащаб 4 - Бетон (C1): 0.5 до 12.0%
мащаб 5 - линеен или
референтен (Lin):

0 до 1000

резолюция: 0,1% или 1 (линейна скала)
точност: ± 1% съдържание на влага
батерия: 3 x 1,5 волта AAA
живот на батерията: 350 часа
дисплей: 12 мм LCD
размери: 25 х 56 х 128 мм
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