QuickNav - Vochtmeter
voor bouw- en restauratiewerken
Een zeer complete vochtmeter voor bouw- en restauratiewerken
Snel en uniek gereedschap voor de professionele gebruiker
Met deze 3-in-1 vochtmeter kan worden gescand, kunnen pin-metingen worden gedaan en temperatuur,
luchtvochtigheid worden gemeten. Ook wordt het dauwpunt en het gewicht van water per kg lucht
berekend.
De naam QuickNav beschrijft precies wat deze vochtmeter heeft te bieden. Met de eenvoudige
menustructuur navigeert u snel door het menu en ontdekt u de voordelen van de 3 meetfuncties van
deze vochtmeter.
Zoekt u de veelzijdigheid van een 3-in-1 vochtmeter, maar is opslag van de meetresultaten voor u niet
belangrijk, dan biedt de QuickNav de oplossing.

Kenmerken:


Gebruiksvriendelijk, snel en nauwkeurig



Pinmeetdiepte 8mm



Scandiepte ca. 20mm.



Meetcorrecties voor hout en
gipswanden



Meetbereik 6-60% voor
hout en
0.1-6% voor gipswanden



Scanbereik, 0-300
referentieschaal



RV meetbereik, 0-100%



Temperatuur meetberiek, 40 - 124ºC



Dauwpunt bereik, -40ºC 80ºC



Watergewicht per kg lucht,
meetbereik, 0.1 – 545 GPK



LCD met verlichting



Gewicht, 312 gr



Holdfunctie voor
vasthouden van
meetresultaat als metingen
buiten het zichtveld worden
gedaan



Robuuste behuizing,
handzaam en anti-slip
handgreep



Stevige kunststof draagkoffer



1 jaar garantie
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QuickNav - Vochtmeter
voor bouw- en restauratiewerken
Pakketopties:


QuickNav BP (Basispakket: Vochtmeter met RV/T sensor, 2-E electrode, en draagkoffer



QuickNav FP (complete packet): Vochtmeter met RV/T sensor, electrodes 2-E, 26-ES, 21-E en
draagkoffer

Keuze uit elektroden voor diverse toepassingen
26-ES
Hamerelektrode voor hout en houtachtige materialen. De twee stalen
meetpinnen, lengte 28 mm, hebben geïsoleerde schachten, voor
gegarandeerd nauwkeurige meetresultaten op elke gewenste diepte.

21-E
Web : www.artec-testapparatuur.nl

Elektrode met twee geïsoleerde stalen pennen, lengte ca. 8 cm. (15 cm
als optie leverbaar) voor situaties waar diepere metingen in het object
vereist zijn. In wanden of vloeren dienen twee gaatjes tot de gewenste
diepte te worden voorgeboord.

2-E

Korte pinelektrode, maximum penetratie 8 mm.
Voor gebruik in pleister- en metselwerk.

2-E/SPLIT
Flexibel in toepassing. Maakt vochtmeting op veel, ook moeilijk
bereikbare plaatsen mogelijk. Klem eenvoudig de alligator clips op
aanwezige of, nog aan te brengen, spijkers of schroeven.
19-E/STC
Elektrode met twee bladen, lengte 12,5 cm. Deze bladen zijn
gedeeltelijk met teflon gecoat en gebogen in een hoek van 35°.
Voor metingen achter wandbekleding, bijv. lambrisering, friezen en
lijsten.
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