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Thiết bị đo thủy phần ngũ cốc 
GMK-107RF

Đặc điểm:
Sử dụng phương pháp điện dung. Kích thước 
nhỏ gọn, dễ sử dụng và đo lường nhanh
Sử dụng kỹ thuật vi xử lý.Tự động điều 
chỉnh sai số nhiệt. Tự động tắt 
sau 3 phút. Chức năng 
tính giá trị trung bình tính giá trị trung bình 
của nhiều lần đo.
Thông số kỹ thuật:
Độ phân giải: 0,1%
Độ chính xác: +/- 0,5%
Khoảng đo: 5% ~ 30%
Khối lượng mẫu: 130cc
Nguồn điện: pin 1,5V x 4Nguồn điện: pin 1,5V x 4
Thời gian hoàn tất đo: 5 giây
Cốc đựng mẫu: 122 x 80 mm Mã đặt hàng: MIS-107-020

Mã đặt hàng

MIS-200-657

Đồng hồ đo ẩm gỗ cầm tay Delmhorst
J-2000

Đặc tính:
Trang bị bộ vi xử lý. Đo chính xác hơn 48 loại gỗ với

nhiệt độ khác nhau (oC & oF). Tính giá trị độ ẩm
trung bình với 100 giá trị đo ở các điểm khác nhau
Có đầu nối dùng với đầu đo ngoài. Có thể sử dụngCó đầu nối dùng với đầu đo ngoài. Có thể sử dụng
dễ dàng bằng một tay. Thông số kỹ thuật: Khoảng

độ ẩm đo được từ 6% đến 40%. Màn hình LCD. Pin: vuông
9V. Kích thước: ~ 220mm x 80mm x 25mm. Khối lượng: 280

Mã đặt hàng

MIS-606-658

Đồng hồ đo độ ẩm gỗ Wagner 
L606

Đồng hồ đo thủy phần gỗ phẳng kiểu tiếp xúc 
(không phá hủy) kiểu điện từ, phù hợp với các 
công ty chế biến gỗ, thợ mộc, thợ trang trí nội 
thức, thợ lót sàn....  
Thông số kỹ thuật:Thông số kỹ thuật:
Khoảng đo: 5%-30%
Diện tích bề mặt đo: 38,1 x 63,5 (mm)
Khối lượng riêng mẫu phù hợp: 0.30 ~ 0.70
Dùng bảng để đo các lọai gỗ khác.
Chiều sâu đọc giá trị thủy phần (từ mặt): 19mm

Mã đặt hàng

MIS-220-659

Đồng hồ đo độ ẩm gỗ Wagner 
L606

Đồng hồ đo thủy phần gỗ phẳng kiểu tiếp xúc 
(không phá hủy) kiểu điện từ, phù hợp với các 
công ty chế biến gỗ, thợ mộc, thợ trang trí nội 
thức, thợ lót sàn....  
Thông số kỹ thuật:Thông số kỹ thuật:
Tự lựa chọn theo khối lượng riêng gỗ.
Chiều sâu đọc giá trị thủy phần (từ mặt): 19mm
Khoảng đo: 5%-30%. Độ chính xác: 0,1%
Diện tích bề mặt đo: 38,1 x 63,5 (mm)
Khối lượng riêng mẫu phù hợp: 0.20 ~ 1.0
Dùng bảng để đo các lọai gỗ khác.

Cân hình ảnh bằng tia laser 
BDL310S

Mô tả: 
Thao tác nhanh chóng, dễ dàng và chính
xác, tia laser tự động cân bằng, đo theo 
chiều ngang, dọc hoặc đo góc...
Thông số kỹ thuật:Thông số kỹ thuật:
Nguồn điện: pin vuông 9V x 1
Công suất phát lớn nhất <5mW
Loại tia laser 3R. Chiều dài của tia 
633 – 670nm. Tự động điều chỉnh 
biên độ ±5°. Độ chính xác ± 0.003m/6m
Gốc chiếu tia laser trong khoảng 50°
Thời gian vận hành 4 giờ (tùy thuộc Thời gian vận hành 4 giờ (tùy thuộc 
mức sử dụng)
 


