Protimeter Reachmaster Pro
- slut med at kravle på stiger, eller ligge på knæ

EAN 0810049300159 / EL
EL-- NR 6398682066
ReachMaster Pro er en ikke-destruktiv fugtsøger, der giver dig mulighed for hurtigt at
vurdere fugtforholdene i bygninger, og hér i de forskellige typer byggematerialer.
Områder, der tidligere har været vanskelige at nå, kan nu let nås med Protimeters nye
instrument. Nu behøver du ikke bruge stigen eller arbejde knælende, da instrumentet
leveres med et teleskopisk forlængerhåndtag. Typiske kortlægnings
fugtighedsundersøgelser kan være tidskrævende, men med ReachMaster PRO kan du
reducerer tidsforbruget med op til 60%.
Den tydelige og let aflæselige farveskærm, med tilt-funktion og farvekoder, medfører at
instrumentet er fuldtanvendelig også til udendørs brug, og under alle lysforhold.
ReachMaster Pro kan nemt og hurtigt benyttes på bl.a. gulve, vægge, lofter, tag og facader.
Instrumentet scanner op til 120 mm ind i materialet og der er også mulighed for at justere
følsomheden. På denne måde er instrumentet let at konfigurere til arbejde på de
fleste materialer, og i den ønskede dybde. Dette gør det nemt og hurtigt at kortlægge
fugtighedsforholdene, selv i større bygninger.
Egenskaber:
• Ikke-destruktiv søgning efter fugt
• Trådløs kommunikation mellem sensorhoved og display
• Teleskopisk håndtag justeres med en længde fra 69 cm til 114 cm
• Søgedybde: Op til 12 cm - Varierer med materiale, der er under test
• Farvedisplay: Vip justerbar med røde, gule og grønne zoner
• Søgeområde: 60-999 ppm
• Akustisk alarm
• Auto sluk
• Justerbar følsomhed
• Udskiftelig slidplade med slidindikator på slidplade (1 reserve inkluderet)
• Let feltkalibrering
• Batterikapacitet: 80 timers kontinuerlig drift
• Batteri: 4 x AA i displayenhed, 2 x AA batterier i sensorhovede
• Firmware kan opgraderes af brugeren, når nye funktioner bliver tilgængelige
• Flersproget menu med bl.a. dansk, norsk og svensk.
Instrumentet leveres klar til brug i etui, inklusive batterier og en ekstra slidplade.

Tekniske Data:
Søgeområde:

60 - 999 relativ

Søgedybde:

op til 120mm afh. af materiale

Batteri:

6 stk. AA (Inkl.)

Mål:

685mm til 1219mm

Vægt :

700g

