DampFinder Compact

Universeel meettoestel voor houten bouwvocht voor de bepaling
van het materiaalvocht
Rev.1015

–V
 eelzijdig meettoestel: Voor de vochtbepaling
in bouwmaterialen en voor snelle controle in de
houtverwerkende industrie
– Triple-schaal: voor 2 houtgroepen en universele
indexmodus
–S
 nel lokaliseren van vocht: in de indicatormodus kan door vergelijkende metingen toeresp. afnemend vocht aan de hand van een
neutrale schaal worden bepaald.
–G
 root lc-display met staafdiagram en
numerieke weergave
–S
 tabiele, ergonomische en rubberen behuizing:
het apparaat kan door het hele handoppervlak
worden omsloten waardoor de meetpunten veilig
in het te meten product kunnen worden gestoken.
–	Zelftestfunctie: dankzij een referentiemeting die
met behulp van elektroden in de beschermkap
wordt uitgevoerd, kan een uniform en constant
meetresultaat worden behaald.

TECHNISCHE GEGEVENS
MATERIALEN
102 houtsoorten, anhydriet-estrik,
beton (C12/15, C20/25, C30/37),
cementestrik, elastic-estrik, gipspleister,
kalkzandsteen
MEETBEREIK / NAUWKEURIGHEID
HOUT
± 1% (5%…30%)
± 2% (30%…50%)
INDEX
± 10 digits
NOMINALE TEMPERATUUR 22°C
WERKTEMPERATUUR 0°C…40°C
OPSLAGTEMPERATUUR -10°C…70°C
MAX. RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID
85%
ELEKTRISCHE VOEDING
Batterijen 4 x 1,5 V type AAA
LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ ca. 700 h
GEWICHT (incl. batterijen) 183 g
AFMETINGEN (B x H x D)
58 mm x 155 mm x 38 mm

– Afneembare beschermkap, die de meetpunten
tijdens het transport tegen schade beschermen
–S
 ensor voor omgevingstemperatuur:
Het toestel geeft de omgevingstemperatuur
weer zodra het wordt ingeschakeld.
– Eenvoudige ééntoetsbediening
– Auto power-off
– Battery low-weergave

Groot, overzichtelijk
LC-display

Eenvoudige
ééntoetsbediening

Beschermkap met
zelftestfunctie

DampFinder Compact

+ batterijen (4 x 1,5V AAA)
+ beschermkap met zelftestfunctie
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Verpakkingsformaat (B x H x D)
190 x 310 x 56 mm
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