Vlhkomer na seno

Najdôležitejší prístroj pri
produkcii sena
Vyriešte dohady o balíkovaní a skladovaní
vášho produktu pomocou vlhkomera na seno od
firmy DICKEY-John.
Tento presný prenosný prístroj vám poskytne
údaje o vlhkosti sena priamo v pokose ako aj
v balíkoch a skladoch. Vedieť kedy balíkovať,
alebo skladovať, ako ošetrovať, alebo sušiť vám
pomôže tester vlhkosti sena.

Rýchle a presné meranie
Tester vlhkosti sena poskytne okamžitú hodnotu
obsahu vlhkosti od 8-40% zatlačením jedného
tlačidla. Pre vyššiu presnosť merania vlhkosti,
ma zariadenie vstavanú batériu, kontrolu
kalibrácie a teplotne stabilný vnútorný obvod.

Jednoduché použitie
S testerom vlhkosti na seno je meranie
jednoduché. Vlhkosť zmeriate vpichnutím
meracieho hrotu do sena. V balíkoch, alebo
v kope sena zmerajte hodnotu viac krát vo
viacerých miestach pre spriemerovanie výsledku.

Zariadenie pre rôzne použitia
DICKEY-john Testery vlhkosti sena sú vhodné
pre široký rozsah použitia merania vlhkosti na
vašej farme. Od ekonomického po vysoko
kvalitné merania a zisťovania vlhkosti vašich
produktov sena alebo bavlny.

Kvalita a sila od firmy DICKEY-john
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Zakúpením testera na vlhkosť sena získate
všetky tieto výhody spoľahlivého zariadenia od
firmy DICKEY-John. Pokroková technológia
a kvalitná elektronika sú doplnené výrobným
tímom expertov, od mechanických,
elektronických, softwarových a skušobných
testovacích inžinierov. Všetky výrobky sú
vyrábané pod dohľadom kvality a v súlade s ISO
9001.
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Vlhkomer na seno

Svetová trieda presnosti
Tester vlhkosti na seno od firmy DICKEYJohn vám umožní stanoviť hodnotu
vlhkosti sena priamo v balíkoch, alebo
v skladoch. Spoľahnite sa na pomoc pri
zredukovaní strát a zvýšení kvality.

Dj FX-2000
Pre meranie vlhkosti sena.
Teplotne stabilný mikroovládací obvod
Použitie pre neustále monitorovanie vlhkosti, alebo
ako prenosný vlhkomer.
Pre neustále monitorovanie:
Monitoruje dve merania každú sekundu
Zobrazuje priemer, alebo osem najvyšších hodnôt.
Aktualizuje merania každé štyri sekundy.
Preklápací displej.
Ako prenosný vlhkomer:
Spriemeruje viac ako 100 meraní.
Zobrazuje priemer, alebo osem najvyšších hodnôt.
6-40% merací rozsah
Digitálny výstup
Kontrola kalibrácie
Ergonomické puzdro
9 voltová baterka
Záruka dva roky

Dj C-2000
Pre kontrolu vlhkosti štítkového prachu v bavlne
a semenách.
Celosvetovo uznávaná technológia presného meradla.
Metóda merania:
Spriemeruje viac ako 100 meraní.
4%-16% rozsah vlhkosti pre štítkový prach v bavlne
6%- 20% rozsah vlhkosti pre semená bavlny
Digitálny výstup
9 voltová baterka
Teplotne stabilný mikroovládací obvod
Záruka dva roky
Príslušenstvo je k dispozícii v DICKEY-john katalógu.
Kontaktujte nás pre viac informácií .

Dj F-2000
Pre meranie vlhkosti sena
Spriemeruje viac ako 100 meraní.
Zobrazuje priemer, alebo osem najvyšších hodnôt.
6% to 40% rozsah vlhkosti pre ďatelinu
Digitálny výstup
Kontrola kalibrácie

Ergonomické puzdro
9 voltová baterka
Záruka dva roky

Distribútor

Adresa:

MEZOS-SQ, s.r.o.
29. Augusta č.5
974 00 Banská Bystrica
Tel./fax: 048 4123216
e-mail: mezos@mezos.sk
www.mezos.sk
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Teplotne stabilný mikroovládací obvod

