příslušenství - sety

soupravy pro měření materiálové vlhkosti
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GSF
SF 40 (67 cm)
obj. č. 601316

(bez teplotního senzoru) pro měření v lisovaných balících
do hloubky 60 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu,
určen pro lisované balíky sena a slámy, obilí

Zobrazovače / Regulátory

zapichovací snímač
SET BEZ PŘÍSTROJE

SET 38 HF

obj. č. 602071
set pro měření vlhkosti dřeva

20

Obsah:

GSF
F 40TF (67 cm)
obj. č. 601319

zapichovací snímač

Loggery / BUS systémy

• GKK 3500 (transportní kufr)
• GMK 38 (měřicí kabel)
• GSE 91 (zarážecí elektroda)
• GST 91 (hřeby)
• GTF 38 (snímač teploty)

Použití:

s teplotním senzorem, pro měření v lisovaných balících
do hloubky 60 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu,
určen pro lisované balíky sena a slámy, obilí

dřevo

GMH 38-LW1-TF
obj. č. 606470
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GMH 38-LW1-TFK
obj. č. 606462

GMH 38-LW2-TF

GTF 38

obj. č. 606471

GMH 38-LW2-TFK

obj. č. 601347

snímač teploty NiC
NiCr-Ni
Ni
SET BEZ PŘÍSTROJE

Všeobecně:

SET 38 BF

obj. č. 602073
set pro měření dřeva a stavebních materiálů

Obsah:
obj. č. 601350

zapichovací snímač NiCr-Ni
izolovaný, Ø 4 x 150 mm, 1 m kabel
(použití při odlišných teplotách dřeva a měřicího přístroje)
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• GKK 3500 (transportní kufr)
• GMK 38 (měřicí kabel)
• GSE 91 (zarážecí elektroda)
• GST 91 (hřeby)
• GTF 38 (snímač teploty)
• GMS 300/91 (měřicí jehly)
• GBSK 91 (kartáčové elektrody)
• GLP 91 (vodivá pasta)

Použití:
• seno, len
• sláma, obilniny
• štěpka
• pšenice
• ječmen
zjednodušené hodnocení stavu vlhkosti v 9 krocích

Použití:
dřevo, beton, potěr, omítka

GPAD 38
obj. č. 601328

Technické údaje:

zkušební adaptér

Přístroj:

(2 zkušební hodnoty) pro kontrolu přesnosti měření
přístrojů GMH 38xx a GMR 110
24

GKK 3500
obj. č. 601052

SET BEZ PŘÍSTROJE

transportní kufr
(394 x 294 x 106 mm) s vylisovanou vložkou
pro přístroj a příslušenství

SET 38 MPA

25

Obsah:

ST-RN

obj. č. 601074

ochranné pouzdro
s výřezem pro připojení snímače
(určeno pro GMH 3831, GMH 3851)

GMH 3831
v pouzdře
ST-RN
S

Snímače teploty

GES 38

Měřicí přístroj pro stanovení vlhkosti v balících a v sypkých
materiálech. Univerzálně použitelný přístroj pro zamezení
ztrát a zajištění kvality.
1 m dlouhý zapichovací snímač s integrovaným teplotním senzorem je velmi vhodný pro měření v balících
sena, slámy a v sypkých materiálech. Zapíchnutím do
měřeného materiálu lze velice jednoduše a rychle určit
materiálovou vlhkost a teplotu.

GMH 3831 popř. GMH 3851,
viz strana 39
Zapichovací snímač: GSF 50, GSF 50K, GSF 50TF,
GSF 50TFK, viz strana 40
Rozsah dodávky:
GMH 38-LW1-TF: GMH 3831, GSF 50 TF,
baterie, návod k obsluze
GMH 38-LW1-TFK: GMH 3831, GSF 50 TFK,
baterie, návod k obsluze
GMH 38-LW2-TF: GMH 3851, GSF 50 TF,
baterie, návod k obsluze
GMH 38-LW2-TFK: GMH 3851, GSF 50 TFK,
baterie, návod k obsluze

Simulátory
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obj. č. 606463
souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství

obj. č. 602075
MPA - set pro měření vlhkosti dřeva

Poplach / Ochrana, Hladina

izolovaný, Ø 2,2 x 25 mm, 1 m kabel
(použití při odlišných teplotách dřeva a měřicího přístroje)

Měřicí převodníky

zvláštní příslušenství

Ruční měřicí přístroje

Ruční měřicí přístroje rel. vlhkost / proudění / materiálová vlhkost

• GKK 3500 (transportní kufr)
• GMK 38 (měřicí kabel)
• GHE 91 (elektroda se zarážecím kladivem)
• GST 91 (hřeby)
• GTF 38 (snímač teploty)

Použití:
dřevo, lepené konstrukce a lepené lamelové dřevo
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