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CR 2032

TECHNISCHE GEGEVENS
MATERIALEN     
Hout, pleisterwerk, gipskarton, beton, estrik,
gasbeton

MEETBEREIK / NAUWKEURIGHEID
Hout:  0 - 30% / ± 1%, 30 - 60% / ± 2%,

60 - 90% / ± 4%
andere materialen: ± 0,5 %

ARBEIDSTEMPERATUUR 0 – 40 °C

MAX. RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID 
85 %

VOEDING
3 x Lithium 3V CR2032

GEWICHT 0,169 kg

AFMETINGEN (B x H x D)
60 mm x 115 mm x 30 mm

–  Professionele vochtmeter voor de meting van 
hout- en bouwvocht.

–  Materiaalgroepen: verschillende, selecteerbare 
materiaalgroepen (hout- en bouwmaterialen) 
maken materiaalspecifieke metingen mogelijk en 
verhogen de meetnauwkeurigheid.

–  Alle meetresultaten in één oogopslag: alle 
relevante informatie (materiaal, meetwaarden, 
balkendiagram, nat-droogindicatie, MIN/MAX) 
wordt tegelijkertijd op het grote, verlichte 
LC-display weergegeven. 

–  Nat-/droogindicatie: nat-/droogevaluatie 
van de meetresultaten door middel van een 
balkendiagram.

–  Snel lokaliseren van vocht: in de indica-
tormodus kan door vergelijkende metingen 
toe- resp. afnemend vocht aan de hand van een 
neutrale schaal worden bepaald.

–  Zelftestfunctie (testmodus): met een 
referentiemeting aan de veiligheidskap worden 
uniforme en constante meetresultaten behaald.

–  Stabiele, ergonomische behuizing met 
beschermende rubberlaag vereenvoudigt het 
indrukken, vooral bij harde materialen.

–  Automatische / handmatige temperatuur-
compensatie: voor het compenseren van 
vervalste meetresultaten die door verschillende 
omgevingstemperaturen ontstaan.

–  Meetwaardeweergave kan van °C naar °F 
worden omgeschakeld.

– LCD backlight: instelbare LCD-verlichting

– Vervangbare meetpunten

– Auto Power Off

Groot, verlicht 
LC-display

Hoge nauwkeurigheid 
dankzij instelbare 
materiaalgroepen

Professioneel meettoestel voor het 
meten van materiaalvocht

 ARTIKEL ARTIKELNR EAN-CODE VE

 DampMaster 082.020A 4 021563 664962 5

DampMaster
inclusief transporttas
+ batterijen (3 x 3V CR2032)
+ beschermkap met zelftestfunctie

Verpakkingsformaat (B x H x D)
180 x 295 x 65 mm


