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Professionell fuktmätning i material, 
snabbt och utan att förstöra materialet

 ARTIKEL ARTIKELNR  EAN-KOD  FE

 MoistureMaster Compact 082.333A 4 021563 694464 5

MoistureMaster Compact
inkl. transportväska
+ batteri 

Förpackningsstorlek (B x H x Dj) 
155 x 265 x 81 mm

Belyst  
punktmatrisdisplay

12-skalig våt/torr  
lysdiodsindikator

–  Icke skadande fuktmätning i material med hjälp 
av kapacitivt mätförfarande. Det material som ska 
mätas skadas inte. 

–  Enkel att använda: Välj ett material och fastställ 
dess fukthalt i % genom att lägga mätinstrumentet 
mot ytan. 

–  62 valbara materialkurvor: 56 träslag och  
6 byggnadsmaterial

–  Index-läge och Index Zoom-läge: Jämförelse  
mätningar kan göras i Index-läge och Index  
Zoom-läge för att avslöja ökande eller minskande  
fukt baserad på neutral skala. 
Indexläge: Allmänt mätområde för olika olika  
trä/ byggmaterial / kompositer 
Index Zoom-läge: Speciellt mätområde för hårda  
byggnadsmaterial (betong, golvmassa)

–  AutoHold-funktion:  Behåller mätvärdet auto-
matiskt på skärmen så länge det är stabilt. Detta 
signaleras med ljud och visas.

–    Belyst punktmatrisdisplay: möjliggör flexibel 
visning av uppmätta värden såväl som texter. 

–   Menysystem och materialnamn på 22 språk

–  Lysdiodsindikator våt/torr: De 12 lysdioderna 
(grön = torr, gul = fuktig, röd = våt) ger  
omedelbart information om fukthalten  
i det aktuella materialet.

–  Larm: Vid vått material ljuder det en varningssignal 
utöver den röda lysdiods-indikeringen.

–  Auto Power-off: Fukthaltsmätaren stängs av  
automatiskt, om den inte använts på 2 minuter. 

TEKNISKA DATA
MÄTPRINCIP Kapacitiv mätprincip

MATERIALKURVOR  
56 träslag, 
6 byggnadsmaterial

MATERIAL / MÄTOMRÅDE 
   Cementgolvspackel: 0%…5%  
Anhydritgolvmassa: 0%…3,3%  
Gipsputs: 0%…23,5%  
Gasbetong: 0%…66,5% 
Betong: 0%…5%  
Kalksandsten: 0%…5,5%  
Trä: 0%…56,4% 

NOGGRANNHET (absolut)  
Trä och byggnadsmaterial:  
± 0,5% från slutvärdet ± 10 siffor

ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
0 ... 40°C, 85%rH, icke-kondenserande,  
Arbetshöjd max 2 000 m

FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN 
-10 ... 60°C, 85%rH, icke-kondenserande

STRÖMFÖRSÖRJNING 
1 x 6LR61 9V

VIKT 226 g

MÅTT (B x H x Dj) 
81 mm x 154 mm x 36 mm


