04. ÎNTREŢINEREA ŞI CONTROLUL COMBUSTIEI ARZĂTOARELOR

ÎNTRŢINERE / CONTROL AL COMBUSTIEI ARZĂTOARELOR
/ ÎNTERŢINERE ŞI CONTROL
MANOMETRU / DEPRIMOMETRU
NUMERIC DIFERENŢIAL K3500

DETECTOR DE FUM MH 14
Ref. 5138

Ref. 5131

Instalarea detectorului de fum reduce riscul
mortal de 10 ori. Detectoarele de fum sunt
elemente indispensabile pentru protecţia
umană şi prevenţia siguranţei.
MH 14 este conform normelor EN 14604 conformitate CE omologat VDS
şi TUV - GS, garantat 5 ani, baterie 9 W, instalare uşoară pe plafon.
Echipat cu o celulă opto - electronică, de un semnal de alarmă de putere
mare ( 85 db ), de un buton test de funcţionare după normele BS 5446 T1
şi de un indicator de înlocuirea bateriilor ( prin semnal sonor ).
Dimensiuni :
Ø : 105 mm, H : 35 mm

Memento :

Greutate :

Testor de detector de fum

Kane 3500 este instrumentul ideal pentru
măsurarea tirajului şemineurilor, a presiunii
gazului în simplu sau diferenţial. Etalonaj
automat, măsurarea presiunii sau a depresiunii,
măsură relativă sau diferenţială, resetare posibilă
în cursul utilizării, memorie de 255 valori,
posibilitate de imprimare cu personalizarea a două
linii horodate cu antetul dumneavoastră ( opţional
imprimantă ref. 5103 ).

140gr (baterii incluse)

Rezoluţie pînă la 01 Pa pentru scara +/- 20 Pa,
ecran mare retro iluminat, livrat cu un ﬂexibil +
sonda sa metalică.

HIGROMETRU HC100

HIGROMETRU PENTRU LEMN

Ref. 5145

Ref. 5133

Este utilizat pentru măsurarea umidităţii în
lemn, carton, hârtie precum şi materiale
dure cum este gipsul.

Este utilizat pentru măsurarea gradului de umiditate în lemn precum şi
a materialelor dure precum gipsul.

Ref. 5405
Compoziţie :
1 detector MH14, 1 baterie 9 V - 6F22, şuruburi de ﬁxare şi instrucţiuni.

Scară :
Lemn :de la 6 până la 42 %

Scara :
Lemn : 6 la 44 %
Materiale :
0.2 la 2.0 %
Precizie :
Lemn ±1%
Materiale ± 0.05%

Materiale :
de la 0.2 până la 2.0 %
Precizie :
Lemn ±1%
Materiale ± 0.1%

Scară de temperatură de la 0 până la 40 °C

Scară de temperatură de la 0 până la 40 °C

Umiditate relativă de la 0 până la 85 %

Umiditate relativă < 85 %

Electrozi înlocuibili

Ecran LCD

Cârlig de agăţat la curea
Concepţie robustă

Pack
X3

de la 0 la - 40 °C

0 la - 40 °C
Referinţa 1533 conţine 3 piese

HIGROMETRU CIOCAN

NOU
Precizia temperaturii :

Ref. 5124
Testor universal pentru umiditatea din : lemn, hârtie şi carton,
materiale de construcţie, peleţi. În plus de vârfurile integrate
este livrat cu sonde dedicate : spatulă ( pentru hârtie, cartorn
pelet şi plachete ) prelungitor adaptabil 2 x 30 cm şi vârfuri
lungi pentru grâne, făină, precum şi un ciocan pentru
percutarea lemnului. Compensat în temperatură, măsoară
conditiile ambiante în temperatură şi în higrometrie
Scara :
Umiditate : 0 la 75 % (lemn) / 0 la 2.4% (materiale)
Temperatură : -40°C la 70 °C / higrometrie : de 0 la 100 %
Rezoluţie : 0.1% / 0.1°C
Precizii pentru lemn :
De la 1 % la 30 % : ± 1 %
De la 31 % la 60 % : ± 2 %
De la 61 % la 75 % : ± 4 %
Precizie pentru materialele de construcţie : +- 0,5 %

Între -10°C şi 40°C : ± 1 %
De la 40°C : ± 2 %
Precizia umidităţii în aer :
De la 20 % la 80 % : ± 3.5 %
De la 80 % : ± 5 %
- Funcţie «maxim / minim»
- Inchidere auto : 3min
- Ecran retro - iluminat

Indică pragul sec - umiditate la 130 tipuri de lemn şi 19 materiale.
Calibrare manuală, compensare în T°.
Echipat de vârfuri 8 mm, vârfuri de 150 mm, ciocan cu vârfuri de 30 mm, spatulă
de 150 mm, prelungitor de 2 x 300 mm.
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