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 Verlicht Dot-Matrix-
display 

 12-cijferige led nat-/
droogindicator  

 ARTIKEL ARTIKELNR EAN-CODE VE

  MoistureMaster  082.033A 4 021563 671137 5

 MoistureMaster  
inclusief transporttas
+ batterij (1 x 6LR61 9V)

Verpakkingsformaat (B x H x D)
630 x 178 x 60 mm

 –  Materiaalvriendelijke vochtmeting door 
middel van capacitieve meting.   Het te meten 
materiaal wordt niet beschadigd.  

 –  Eenvoudig gebruik:   materiaal kiezen en direct 
op het oppervlak het vochtgehalte in % meten.  

 –  62 selecteerbare materiaalkarakteristieken:  
 56 hout- en 6 bouwmaterialen (cementestrik, 
anhydrietestrik, gipspleister, gasbeton, beton, 
kalkzandsteen) 

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

 –  Menusysteem met 22 talen   voor de selectie van 
de materialen in de dienovereenkomstige taal 

 –  Verlicht Dot Matrix-display:   biedt veelzijdige 
weergavemogelijkheden. Het display toont zowel 
grafische als numerieke meetwaarden, zodat 
verschillende aanzichten voor de weergave van 
de meetresultaten mogelijk zijn.  

 –  Led nat-/droogindicator:   de 12 kleurenleds 
(groen = droog, geel = vochtig, rood = nat) 
geven direct informatie over de vochtigheids- of 
droogtegraad van het gemeten materiaal. 

 –  Wet-alarm:   bij nat materiaal klinkt naast de rode 
ledweergave ook een waarschuwingssignaal. 

 –  Auto power-off:   bij niet-gebruik schakelt het 
toestel na 2 min. automatisch uit.  

 – Battery low-weergave 

 Professionele materiaalvochtmeting - 
snel en materiaalvriendelijk 

 TECHNISCHE GEGEVENS 
 MEETPRINCIPE 
 Capacitief meetprincipe via geïntegreerde 
rubberelektroden 

 MATERIALEN  
 56 houtsoorten, 6 bouwmaterialen: 
cementestrik, anhydrietestrik, gipspleister, 
gasbeton, beton, kalkzandsteen 

 MEETBEREIK / NAUWKEURIGHEID 
 Cementestrik: 0%…4,5% / ± 0,5% 
Anhydrietestrik: 0%…3,1% / ± 0,5% 
Gipspleister: 0%…9% / ± 0,5% 
Gasbeton: 0%…48% / ± 1% 
Beton: 0%…5% / ± 0,5% 
Kalkzandsteen: 0%…10% / ± 0,5% 
Hout: 0%…60% / ± 2% (6%…30%) 

 ARBEIDSTEMPERATUUR   0…40 °C 

 OPSLAGTEMPERATUUR  
 -10 °C…60 °C 

 MAX. RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID  
 85 % 

 VOEDING 
 1 x 6LR61 9V 

 GEWICHT   0,221 kg 

 AFMETINGEN:   (B x H x D) 
78 mm X 150 mm X 32 mm 


