Absolute papiervochtigheidsmeter P2
handmeter voor het meten van vochtigheid in papierrollen en stapels papier
De absolute papiervochtigheidsmeter P2 is geschikt voor het meten van absolute vochtigheid van
kraftpapier, verpakkingspapier, papieren zakken, dun karton en karton. Het feit dat dit apparaat
meet zonder het materiaal te beschadigen, maakt de meter zeer geschikt voor de papierfabrikant
bij papiermachines, voor de werknemer in het papierlaboratorium, als instrument voor de
medewerker van de verzendafdeling, voor de drukker bij de binnenkomstcontrole en voor het
personeel van de klachtenafdeling. De papiervochtigheidsmeter kan zowel bij rollen als
papierstapels op pallets worden gebruikt. Men meet dan de daadwerkelijke absolute vochtigheid.
Mocht u vragen hebben over de absolute absolute papiervochtigheidsmeter, dan kunt u de
volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het
telefoonnummer +31 (0)900-120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u
graag meer advies over deze papiervochtigheidsmeter en al onze andere producten op het gebied
van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

De belangrijkste voordelen van de absolute papiervochtigheidsmeter zijn:
- Draagbaar (zakformaat)

- Meet zonder het materiaal te beschadigen

- Werkt op batterijen

- Fabriekskalibratie

- Gering gewicht en eenvoudig te gebruiken

- Sensor aan de achterkant

- Snelle en nauwkeurige meting

- Wordt in koffer geleverd met batterij,

- Wordt voor bijna iedere papier- en
kartonsoort met een hoog vulstofgehalte
gebruikt

kalibratiestandaard en gebruiksaanwijzing.
- Wordt bij papierrollen en stapels papier op
pallets gebruikt
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Technische specificaties van de absolute papiervochtigheidsmeter
Meetbereik

4 … 13 %

Nauwkeurigheid

0,2 %

Resolutie

0,1 %

Meetdiepte

13 - 18 mm

Minimale dikte van de stapel

13 mm

Bedrijfstemperatuur

5 °C … 40 °C

Batterijvoeding

9 V blokbatterij

Stroomverbruik

5 mA

Automatische uitschakeling

na 90 seconden
bij zwakke batterij verschijnt BAT” op het
beeldscherm

Beeldscherm

3 cijferige LCD

Afmetingen

120 x 60 x 26 mm

Gewicht

200 g

Inhoud van de zending van de absolute papiervochtigheidsmeter
1x papiervochtigheidsmeter P2, 1 x kalibratiestandaard, 1 x batterij, 1 x koffer en 1 x
gebruiksaanwijzing
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