PROTIMETER

ReachMaster Pro
Ikke-destruktiv fugtmåler

ReachMaster Pro er en ikke-invasiv fugtmåler til hurtig måling af fugtforhold i bygninger.
Nu er det ikke længere nødvendigt at klatre op på stiger eller kravle på jorden som for
almindelige fugtmålere!
Typiske førstemålinger af fugt kan indebære op til 60% længere måletid, men ReachMaster
Pro gør måling af gulv, sværttilgængelige vægge og lofter hurtig, sikker og nemt. Er
desuden udstyret med uovertruffen dybdemåling og følsomhedsjustering.

Funktioner

Fordele

• Ikke-invasiv fugtmåling

• Let og hurtig fugtregistrering på gulve, vægge og lofte

• Trådløs kommunikation mellem sensorhoved og
display

• Overflødiggør arbejde på hænder, knæ og stigr

• Teleskophåndtag reguleres fra 27in til 48in
(69cm til 114cm)
• Måledybde: Op til 5in (12cm) - afhænger af testmateriale
• Farvedisplay: Kan justeres ved at vippe og viser rød,
gul og grøn zone

• Ingen negativ påvirkning af overfladefugt
• Væsentlig hurtigere fugtmåling end håndholdte målere

Anvendelse
• Oversvømmelse og vandskader

• Måleområde: 60-999 Relativ

• Inspektion i gulve, lofter og vægge

• Hørbar alarm

• Ved huseftersyn og tilstandsrapport

• Automatisk afbrydelse

• Kontrol af isolering og facadebeklædning

• Regulerbar sensitivitet med fokus på fugtårsag

• Lækage gummidug og tagpap

• Udskiftelig sensorplade med slitageindikator på
slideplade (1 ekstra medfølger)

• Undersøgelse af glasfiber både

• Enkel feltrekalibrering
• Batterilevetid: 80 timer ved løbende drift
• Betterier: 4 stk. LR6 i display og 2 stk. LR6 i sensor
• Firmware kan opgraderes af brugeren, når nye
funktioner er tilgængelige
• Menu på flere sprog
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ReachMaster Pro-specifikationer
Driftsbetingelser
• Temperatur: 0°C til 50°C

Målespecifikationer
• Ikke-invasiv øjeblikkelig aflæsning
• Dybde: (Varierer med testmaterialet):
- Maksimum: 5in (12cm)
• Overfladefugt påvirkes ikke negativt

Batterier
• Sensorhoved: 2 x 1,5V LR6 ~ 2700mAh
- Batteristatus på display-enhed
- Batteris lav LED-indikator på sensorenhed
• Displaymodul: 4 x 1,5V LR6 ~ 2700mAh
- Batteriniveauindikation på display

Bruttovægt
700 g - Kun instrument

Regulatoriske regler
• CE
• RoHS
• ETL

Brugergrænseflade - skærmgrafik LCD
•
•
•
•
•

Størrelse: 2in (50mm, 5cm)
Opløsning: 176 X 220
Baggrundslys (med regularbar lysstyrke)
Brugerprofiler
Hukommelse, seneste applikationsindstillinger
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