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TROTEC Multifunktions meter T3000 
 

Den nye T3000 kombinerer trendsættende måleteknologi med avanceret funktionalitet og komfort i hidtil 
ukendt dimension. 
 
Hvis scanner - og udstødning luftstrømme, kondens, manglende motorkøling, porøse sæler, klima udsving, 
varme, kan du gøre de mest varierede opgaver tørre eller våde materialer, leak detection, trykbeholdere og 
rørsystemer - både i forebyggende vedligeholdelse og opbygning af diagnostik og manglende analyse ved 
hjælp af kun en meter! 
 

T3000 - en enhed for (næsten) alle måle opgaver: 
 
Fordele for praksis: 
Designet til de højeste kvalitetsstandarder i Tyskland og fremstillet 
Lang række tilsluttede sensorer og elektroder til måling af temperatur, luft og fugt, air flow eller trace gas 
Grafisk gitter målefunktion direkte ind i enheden 
Robust 2K-Gehäuse med touch Display fra meget ridsefast "Blanview" specialglas for en kontrast farve 
repræsentation selv i sollys 
Indbyggede optager for 5-, 10-, 30- eller 60-minutters kontinuerlige målinger 
Dobbelt nøgler touch display 
Klart menu vejledning med mange særlige funktioner 
Hukommelse for op til 2,160,000 aflæsninger 
Indeholder data management-software Multi Measure Studio (standard udgave) 
 
Bagud kompatibel - alle T2000 SDI sensorer og elektroder fra eksisterende materiel kan stadig 
bruges med T3000 
 
Luftfugtighed 
Træ vandindhold 
Bygningen fugt 
Vandindhold 
Overfladetemperatur 
Træ temperatur  
Materielle temperatur  
 
Lufttemperatur 
Dugpunkt 
Absolut luftfugtighed 
Blandingsforholdet 
Gastemperatur 
Air flow hastighed 
Spore lækage gasprøverør 
 
Den nye T3000 kan prale af uforlignelige funktion og bred vifte af funktioner: 
 
Tidsbesparende grafisk gitter målefunktion direkte i enheden. 
 
Funktionen integreret gitter måling af T3000 gør erhvervelse, visualisering og vurdering af fugt distributioner 
så nemt som aldrig før: 
 
Definere matrix undersøges direkte i måleren og allerede den konfigurerede gitter på skærmen vises. 
 
Nu skal du gitteret kun "komplet", af - støttet af T3000 - udløser til de ønskede målepunkter pr. en måling. 
 
Alle måleresultater er derefter gemmes automatisk i den korrekte rækkefølge i T3000. 
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http://www.trotec24.com/messgeraete/temperatur/multifunktionsmessgeraete/t3000-multifunktionsmessgeraet.html


 
I et enkelt gitter matrix op til 2.000 aflæsninger kan være denne måde butik, forberede, og grafisk. 
Automatisk skala gennemførelsen af gitteret kan ske senere i Multi Measure Studio software ved simpel 
indtastning af feltet komplet raster kant længde. 
 
Eksportfunktionen af hele posten fra T3000 til PC eliminerer også tidskrævende manuel transmission punkt 
for punkt i en Tabellen kalkulations- eller andre evaluering program. 
 
Multi funktionalitet på sit bedste 
 
 
Gennem sit omfattende sortiment af tilbehør, sensorer og elektroder, T3000 for de klassiske applikationer i 
industrien og bygge diagnostik samt for mange områder af byggesektoren, er for eksempel afretningslag og 
Tiler, maler eller tømrer, der har brug for at kontrollere vandindholdet i gulv, væg eller træ egnet. 
 
Det innovative koncept af en universel basisenhed, som suppleres med fleksible udskiftelige sensorer, frigør 
brugere fra altid skal bære en komplet samling af individuelle instrumenter for deres kampe. 
 
En simpel sensor ændre din T3000 i præcis den særlige enhed, som du i øjeblikket har brug for. Andre 
indstillinger på enheden er ikke nødvendig, fordi den intelligente teknologi af T3000 automatisk genkender 
den tilsluttede sensor. 
 
 
Vi kan levere kuffertsæt i forskellige sammensætninger, afhængigt af dit behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ring til Finn Juhl Pedersen og få en snak om netop dit behov på tlf. 20836101 

 

Du kan også købe den direkte på www.juhlp.dk 
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