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Voor renovatie applicaties zoals detectie van vocht in wand, plafond en vloer.
Gebruik op hout, gipsplaat, hardboard,
pleisterwerk, beton, cement en meer.
Eenvoudige bediening door één knop
Vervangbare pinnen
Hold-functie en Auto power off
Batterij controle bij opstarten
Compleet met beschermkap, clip en
een AAA batterij.

technische gegevens
groene LED’s
5%, 7%, 9%, 11%,
12%
rode LED’s
14%, 16%, 20%,
30%, 40%
lengte elektrode 8mm

Digitale weergave en analoge diagram
Voor gebruik op hout, gipsplaat, hardboard, pleisterwerk, beton, cement en
meer
Vervangbare elektrodepinnen
Robuste stootvaste behuizing
Auto power off bespaart batterijen
Automatische batterijcontrole en ingebouwde meettest(in beschermkap)
Complete met beschermkap, reservepinnen en drie CR-2032 knoopcellen

technische gegevens
bereik hout
6 tot 44%

LCD met weergave van RV% en temperatuur
Ingebouwde sensoren voor gebruiksgemak en bescherming
Max/Min geheugenfunctie voor beide
meetwaarden
Ingebouwde zelfkalibratie met gebruik
van optionele RV kalibratie set
Hold-functie
Compleet met 3V lithium knoopcel

technische gegevens
bereik °C
-10 tot 50 °C

Meet op destructieve(pinnen) en nondestructieve wijze vocht in hout en
bouwstoffen(gips, beton en cement)
Pinloos meten tot 25mm in materiaal
Akoestische notificatie
laag, midden en hoog waarde indicatie
eenvoudig in gebruik en compact
HOLD-functie zet meting vast
ingebouwde meetwaarde en batterij
controle
Auto-off spaart batterijen
Compleet met pinnen en batterij

technische gegevens
bereik pinloos
0 tot 99%
bereik pinmeter
in hout
5 tot 50%
in bouwstoffen
1,5 tot 33%

voeding

1x AAA

afmetingen

130x40x25mm

gewicht

100 gram

bereik bouwstof

0,2 tot 2,0%

resolutie h/b

1%/0,1%

meetprinciepe

weerstand

lengte elektrode

8mm

afmetingen

130x40x25mm

gewicht

100 gram

artikelnummer

120362

bereik RV%

10 tot 90%

nauwkeurigheid

±1.0°C/ ±5% RV

meetinterval

2 sec tot 24 uur

voeding

1x CR2032

afmetingen

145x30x25 mm

gewicht

65 gram

waarde indicatie L/M/H
pinloos
pinnen
%

hout

bouwst.

L 5-12% 1,5-17%
M 12-16% 17-20%
H 16-50% 20-33%
afmetingen

hout

bouwst.

0-16%

0-16%

17-30%

17-30%

30-99%

30-99%

170x65x30mm

Köhlerwoodcap ꔷ Bovendijk 196 ꔷ 3045 PD ꔷ Rotterdam ꔷ t. 010-2780880 ꔷ f 010-2780881 ꔷ e. info@kohlerwoodcap.nl

