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Draagbare houtvochtigheidsmeter PCE-WMH3 
apparaat voor het meten van de absolute vochtigheid met karakteristieke curven voor 11 

houtsoorten 

De draagbare houtvochtigheidsmeter PCE-WMH3 is een elektronisch meetapparaat dat gebruikt 
wordt voor het bepalen van de absolute vochtigheid in hout. Deze draagbare 
houtvochtigheidsmeter is stevig gebouwd en heeft de vorm van een hamer. De draagbare 
vochtigheidsmeter beschikt over temperatuurcompensatie en over karakteristieke curven voor 11 

verschillende houtsooten. Mocht u vragen hebben over de draagbare houtvochtigheidsmeter PCE-

WMH3, 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 technici en ingenieurs zullen u graag met 
raad bijstaan over de draagbare houtvochtigheidsmeter PCE-WMH3 en over ieder willekeurig 
product van onze regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalen van PCE 
Benelux. 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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- Resultaten in seconden 

- Karakteristieke curven voor 11 houtsoorten 

- Compact formaat 

- Automatische temperatuurcompensatie 

- Geen enkele voorbereiding noodzakelijk 

- Gemakkelijk op het beeldscherm af te lezen 

 

Technische specificaties van de houtvochtigheidsmeter PCE-WMH3 

Meetbereik  6 ... 30 % van absolute vochtigheid 

Nauwkeurigheid ±1,0 % (bereik van 6 tot 18 %) 
±2 % (bereik van 19 tot 30 %) 

Resolutie 0,1 % 

Houtsoorten  11 groepen 
(12 + 270 exotische soorten) 

Temperatuurbereik voor hout -10 .. +60 ºC 

Indicator LCD-beeldscherm van 3 1/2 posities 

Elektroden 3,5 x 12 mm, 2,5 x 8 mm, 2 x 6 mm diameter 

Voeding 1 batterij van 12 V 23A 

Batterijlevensduur ca. 5000 metingen 

Afmetingen 180 x 80 x 42 mm 

Gewicht 600 g 

Gebruiksvoorbeeld 
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Inhoud van de zending 

1 x draagbare houtvochtigheidsmeter PCE-WMH3, 1 x elektroden, 1 x reserve-elektroden, 1 x 

batterij en 1 x gebruiksaanwijzing. 

 


