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Materiaalvochtigheid indicator PCE-PMI 2 
Materiaalvochtigheid indicator / optische vocht analyse met alarm door LED / 

luchtvochtigheid metingen van beton, hout, gips, etc. / opgeslagen kenmerken / MAX-functie 
/ Automatisch uitschakelbaar / LCD-display met achtergrondverlichting 

Met behulp van de materiaalvochtigheid indicator PCE-PMI 2 kunt u snel en eenvoudig de 
vochtigheid controleren van hout, muren en vloeren. De vochtigheid indicator ligt goed in de hand. 
Om wanden, hout, beton, houtskool indicatief te kunnen meten geeft de vochtigheid indicator een 
aantal verschillende kenmerken aan, die zijn gebaseerd op de dichtheid van het materiaal. Deze 
zijn eenvoudig te veranderen via de functietoetsen. 

Bovendien beschikt de materiaalvochtigheid indicator over een alarmfunctie. Deze kan worden 
ingesteld op variabel. De LED bovenin het bedieningspaneel toont dan een optische vocht 
beoordeling. Het is daarom de ideale partner op bouwplaatsen, voor materiële inbreng controles en 
om metingen te verrichten in de productie. De materiaal vochtigheid indicator is daarom ideaal voor 
dagelijks gebruik. 

Mocht u vragen hebben over de materiaalvochtigheid indicator, 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 
materiaalvochtigheid indicator en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek,weegtechniek en regeltechniek. 

 

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur-voor-alle-parameters/vochtigheidsmeters-absoluut-kat_155298_1.htm
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- Indringdiepte 50 mm 

- Meten zonder beschadiging van het oppervlak 

- Maximale waarde opslag 

- 20 meetcurves voor verschillende materialen  

- Vochtigheid indicatie van hout, beton, enz. 

- Alarm functie met visuele indicator 

- Waarschuwingssymbool batterij 

- Automatische uitschakeling 

Technische specificaties materiaalvochtigheid indicator PCE-PMI 2 

Meetbereik: 0 ... 200 digits 

Meetnauwkeurigheid: ± 0,5% van de aflezing + 0,5 digits 

Resolutie: 0,1 digits 

Meetdiepte: 50 mm 

Meetprincipe: Capacitief  

Sensor Type: Metal spheroïde (bolvormige metalen) 

Beeldscherm: LCD Display 

Gebruikstemperatuur 0 ... 50 ° C 

Luchtvochtigheid: <90% r.v. 

Stroomvoorziening: 4 x 1.5V AAA-batterijen 

Afmeting: 165 x 62 x 26 mm 

Gewicht: 119 g (zonder batterijen) 

Levering vochtigheid indicator PCE-PMI 2: 

1 x Vochtigheid indicator PCE-PMI 2, 1 x Draagtas, 4 x 1.5V AA batterij, 1 x Handleiding 

 


