Loggery / BUS systémy

Zobrazovače / Regulátory

Ruční měřicí přístroje

Ruční měřicí přístroje rel. vlhkost / proudění / materiálová vlhkost

zvláštní příslušenství
1

GMK 38

GLP 91

měřicí kabel

měřicí čepičky

vodivá pasta

BNC na 2 x banánek, ~ 90 cm dlouhý

čepičky pro měření z plochy (pár)
(pro montáž na GSG 91 nebo GSE 91)

100 ml, pro povrchová měření s GOK 91 a hloubková
měření s GBSK 91, GBSL 91 (zdi, podlahy atd.)

2

GHE 91

obj. č. 601287

9

obj. č. 601262

GMS 300/91

elektroda se zarážecím kladivem *

zapichovací jehly

pro zarážení měřicích hřebů bez použití kladiva

300 mm dlouhé (pár), pro hobliny, dřev. vlnu, papír, lepenku, písek atd. (pro montáž na GSG 91 nebo GSE 91)

obj. č. 601289

3

GSE 91

10

obj. č. 601266

zarážecí elektroda *
pro zarážení měřicích hřebů
4

rukojeť

GST 25B

obj. č. 601270
pro měřicí hřeby a měřicí jehly

obj. č. 601283

ocelové hřeby * dtto, Ø 3,8 x 25 mm

obj. č. 601273

ocelové hřeby
9 ocelových hřebů (po 3 kusech, v délkách 12, 16 a 23 mm)
v plastové dóze, Ø 2,5 mm

elektroda pro povrchová měření *
pro měření papíru, textilií atd.

GSP 91 ES
náhradní snímací plocha
pro GSP 91

GMZ 38

obj. č. 605783
05783

měřicí kleště *
měřicí kleště pro měření dýh a slabých výrobků ze dřeva
(do tloušťky ~ 10 mm)
17

GST 40B
obj. č. 601285

ocelové hřeby * dtto, Ø 3,8 x 40 mm
11

GSF 50 (110 cm)
obj. č. 601306

GSF 50K (43 cm)

6

GST 91

obj. č. 601301

obj. č. 601281

2 ks ocelových hřebů s otvorem, 15 mm dlouhé, Ø 3,8 mm
(pro přímé připojení k měřicímu kabelu GMK 38)

GSG 91

GSP 91
1

GST 15B

GEG 91

5

15

16

ocelové hřeby *

pro přestavbu zarážecí elektrody GSE 91

obj. č. 601299

obj. č. 601303

zapichovací elektroda *

Snímače teploty

14

GOK 91

obj. č. 601261

obj. č. 601268

Měřicí převodníky

8

GBSK 91
obj. č. 601293

kartáčové sondy (pár) krátké *
pro hloubku do ~ 100 mm
12

GST 91/40

obj. č. 601308

zapichovací snímač
(bez teplotního senzoru) pro měření do hloubky
40 cm popř. 107 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu,
určen pro štěpku, dřevitou vlnu, třísky, seno, slámu, obilí,
piliny atd.
18

obj. č. 601275

Simulátory

ocelové hřeby
10 ocel. hřebů, 40 mm dlouhých, Ø 2,5 mm, v plast. dóze
7

GST 45i

GBSL 91
obj. č. 601294

kartáčové sondy (pár) dlouhé *
pro hloubku do ~ 300 mm

GSF 50TF
0TF (110 cm)

13

GSF 50TFK (43 cm)

obj. č. 601277

obj. č. 601314

Poplach / Ochrana, Hladina

ocelové hřeby
2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů,
45 mm dlouhých, Ø 2,5 mm

GST 60i

obj. č. 601279

obj. č. 601312

zapichovací snímač

GEF 38

obj. č. 601296

ploché elektrody (pár) *

s teplotním senzorem, pro měření do hloubky 40 cm popř.
107 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu,
určen pro štěpku, dřevitou vlnu, třísky, seno, slámu, obilí,
piliny atd.

pro potěry s již položenou krytinou, papír atd.

ocelové hřeby
2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů,
60 mm dlouhých, Ø 2,5 mm
* Měřicí kabel nutný pro použití s GHE 91, GSE 91, GSG
91, GST 15B / 25B / 40B, GBSK 91, GBSL 91, GEF 38,
GSP 91, GMZ 38
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