UMIDIMETRU PORTABIL PENTRU
LEMN, tip UL - 01
DESCRIERE
Umidimetrul pentru lemn UL-01 este un aparat portabil conceput pentru mãsurarea
umiditãţii tuturor esenţelor de conifere şi foioase utilizate la producerea mobilei, furnirului,
ferestrelor, uşilor, placajului şi hârtiei.
Din punct de vedere constructiv, umidimetrul UL-01 este alcãtuit din douã unitãţi distincte :
- umidimetrul electronic propriu-zis (fig.2);
- sonda tip ciocan care conţine cei 2 electrozi pentru mãsurarea umiditãţii. Electrozii pot fi
de tip cui (scurt sau lung) pentru esenţe slabe de lemn sau de tip bolţ pentru esenţe tari (fig.1).
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Fig.2
corespunzãtor, prizã, din sonda tip ciocan.
Rezultatul mãsurãtorii se expune pe un afişor cu cristale lichide.
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Tensiunea de alimentare: baterie 9 V

DATE TEHNICE
- domeniul de mãsurare al umiditãţii
- rezolutia afişãrii
- eroarea de bazã
în valoare absoluta
- alimentare
- consum
- timp de rãspuns
- dimensiuni de gabarit

: 5 … 30 % ;
: 0,1% procente de umiditate ;
:  2% în intervalul 5  30 % ;
: baterie 9 V.c.c. ;
: 8 mA;
: max. 5 sec;
: 1197463 mm (pentru aparat);
: 2608042 mm (pentru sonda tip ciocan).

FUNCTIONARE
Pentru efectuarea unei mãsurãtori, se înfige mai întâi sonda tip ciocan în proba de lemn, la o
adâncime minimã de 5 mm, perpendicular pe fibra lemnoasã.
Se cupleazã apoi umidimetrul la sonda tip ciocan şi în final, pentru citirea rezultatului se
apasã întrerupãtorul “ PORNIT/OPRIT “.
COMANDARE
In comanda se va indica :
- denumirea aparatului : Umidimetru pentru lemn UL-01, respectiv numarul de bucati
solicitat.
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