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A Protimeter kézi mérőműszerei sokak számára ismerős lehet.
új köntöst kapott gyorsabb elektronikát és látványosabb adatközlést. A nagy pontosságú h
berendezések számos megoldást kínálnak az építőipar
7 év után ismét sikerült a hazai piacon is jelentős eredményeket elérni. 

Termékeink a teljesség igénye nélkül

 MMS2:  
A Protimeter MMS2 az iparág legfejlettebb all
ergonomikus, 4 az 1-ben kialakítás lehetővé teszi egykezes 
alatt, valamint a környe
amely kiszámítja a különbséget harmatpont és a felületi hőmérséklet
a sok újdonság közül, 
projektek és segít diag
meglévő épületeknél.  
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kézi mérőműszerei sokak számára ismerős lehet. Idei évben a berendezések nagy része 
új köntöst kapott gyorsabb elektronikát és látványosabb adatközlést. A nagy pontosságú h
berendezések számos megoldást kínálnak az építőipar, szállodatechnika és az agrár szférának. 
7 év után ismét sikerült a hazai piacon is jelentős eredményeket elérni.  

a teljesség igénye nélkül: 

A Protimeter MMS2 az iparág legfejlettebb all-in-one nedvességmérő
ben kialakítás lehetővé teszi egykezes nedvesség és 

a környezeti levegő páratartalmának mérését. Az infravörös hőmérő, 
amely kiszámítja a különbséget harmatpont és a felületi hőmérséklet

 így megkönnyítve hogy értékelje a nedvességet új / felújítás 
projektek és segít diagnosztizálni a nedvességgel kapcsolatos problémákat a 
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a berendezések nagy része 
új köntöst kapott gyorsabb elektronikát és látványosabb adatközlést. A nagy pontosságú hordozható 

és az agrár szférának.  Közel 

one nedvességmérője. Az 
nedvesség és a felszín 
. Az infravörös hőmérő, 

amely kiszámítja a különbséget harmatpont és a felületi hőmérsékletet , csak az egyik 
hogy értékelje a nedvességet új / felújítás 

nosztizálni a nedvességgel kapcsolatos problémákat a 
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 Surweymaster: 
Az egyik az iparág első és legkele
Ez a sokoldalú tüskés 
ergonómiailag is újratervezett tervezett, könnyű. E
épületekben és más kapcsolódó struktúrák
teszi, hogy értékelje a szerkezet 
épületeknél. Így és diagnosztizálják a nedvességgel kapcsolato
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Az egyik az iparág első és legkelendőbb kétfunkciós nedvességmérője
 és roncsolás mentes mérést biztosító berendezés

is újratervezett tervezett, könnyű. Egykezes nedvesség 
épületekben és más kapcsolódó struktúrákban úgymint a felszín alatt. Ez lehetővé 

a szerkezet nedvességtartalmát új vagy felújítá
és diagnosztizálják a nedvességgel kapcsolatos probl
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ndőbb kétfunkciós nedvességmérője. 
mérést biztosító berendezés 

nedvesség mérésére az 
a felszín alatt. Ez lehetővé 

nedvességtartalmát új vagy felújítás alatt lévő 
s problémákat. 
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 Hygromaster II  

A Protimeter Hygromaster 2 a legújabb 
páratartalom mérésére
használható felület több pszichometriai számításokkal és érintésmentes felületi 
hőmérővel. 
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A Protimeter Hygromaster 2 a legújabb technológiát felvonultató berendezés a kézi 
páratartalom mérésére. Kiemelkedő gyors teljesítménye egy egyszerű és könnyen 

ó felület több pszichometriai számításokkal és érintésmentes felületi 
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berendezés a kézi 
teljesítménye egy egyszerű és könnyen 

ó felület több pszichometriai számításokkal és érintésmentes felületi infra  
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 Timbermaster II 

Protimeter TimberMaster egy fejlett nedvességmérő kifejezetten a faipar
Ideális számos minőségellenőrzési alkalmazásokhoz kapcsolódó nedvessé
belül minden fából készült termékre. 
semmi sem helyettesítheti a Protimeter TimberMaste
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Protimeter TimberMaster egy fejlett nedvességmérő kifejezetten a faipar
Ideális számos minőségellenőrzési alkalmazásokhoz kapcsolódó nedvessé

ül minden fából készült termékre. Ha pontos fa nedvesség mérésre van szükség, 
semmi sem helyettesítheti a Protimeter TimberMastert. 
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Protimeter TimberMaster egy fejlett nedvességmérő kifejezetten a faipar számára. 
Ideális számos minőségellenőrzési alkalmazásokhoz kapcsolódó nedvességszinteket 

Ha pontos fa nedvesség mérésre van szükség, 
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 Balemaster 

Tulajdonságok és előnyök
Mérési tartomány: 8,5% 
Erős, masszív rozsdamentes
nedvesség szonda 
Könnyen leolvasható digitális kijelző
Színes ív LED kijelző mutatni 
nedvesség állapota: 
Green (száraz) 
Sárga (Veszélyben) 
Piros (Wet) 
Kettős kijelző LCD és LED az egyszerű 
olvasó 
hangjelzés 

 

 

 

 

 Grainmaster 

A Protimeter Grainmaster 
nedvességmérő nagyon sokoldalú 
eszköz. Növények nedvességének, 
hőmérsékletének mérésére
nedvesség mérő 15 növény
programozott kalibrálást
amelyek mindegyike egyénileg 
beállítható, külön egyénileg 
programozható. 

Beépített daráló-kompresszor 
egységet tartalmaz, amely lehetővé 
teszi a felhasználónak, hogy a 
nedvesség mérés során
minták nagyon gyorsan és 
egyszerűen állítsa elő.
szondák: tárolt gabona (GRN6046) 
és nedvességtartalom bálázott széna és szalma (GRN6138)
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Tulajdonságok és előnyök 
Mérési tartomány: 8,5% - 36,8% 
Erős, masszív rozsdamentes acél 

Könnyen leolvasható digitális kijelző 
Színes ív LED kijelző mutatni 

Kettős kijelző LCD és LED az egyszerű 

Grainmaster 
nedvességmérő nagyon sokoldalú 

Növények nedvességének, 
mérésére. A 
15 növény előre 

kalibrálást tartalmaz, 
amelyek mindegyike egyénileg 

külön egyénileg 

kompresszor 
, amely lehetővé 

teszi a felhasználónak, hogy a 
során őrölt 

minták nagyon gyorsan és 
. Bővíthető 

tárolt gabona (GRN6046) 
s nedvességtartalom bálázott széna és szalma (GRN6138). 
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