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BM5 Thermo nedvességtartalom analizátor 

 

Az M5-iThermo mérlegek nagyméretű, színes érintőképernyős 

kijelzővel rendelkeznek, amelyek felhasználóbarát hozzáférést 

biztosítanak a nedvességelemző speciális alkalmazásokhoz és belső 

adatbázisokhoz. 

A kettős házszerkezet védi a műszer részeit: egy alumínium belső 

tok és egy kompozit műanyag külső tok. 

Számos beépített funkciót tartalmaz, a belső hőmérő kalibrálható 

az opcionális KIT (STCi-02) segítségével, legfeljebb 6 működési nyelv 

áll rendelkezésre, nagy 5 hüvelykes kijelzővel és az RS232 soros 

kimenettel rendelkezik, megbízható és igazán kényelmes. A 

modellek lehetővé teszik a 0,001% -os szárítási felbontást. 

 

Technikai jellemzők 

 Elektromágneses erőkompenzált mérőrendszer 
(A64M és 163M) 

 Nagy felbontású mérőcellás mérőrendszer (163L 
és 62L) 

 Halogén-infravörös lámpa 

 Külső kalibrálás 

 Nagy 5 "színes érintőképernyős 800x480 kijelző 

 RS232 soros interfész 

 A szárítási felbontás 0,001% (-A64M), 0,01% (-
163M és -163L), 0,1% (-62L) 

 Szárítási módok: Idő üzemmód (1-99 perc), 
Autostop % vagy Abszolute autostop grammban, 
Kézi 

 Élő grafikon a páratartalom változásáról 

 Hőmérsékleti tartomány: 35-160 ° C, 1 ° C-os 
lépés 

 Hőmérsékleti profilok: normál, gyors, közepes, 
lépcsős 

 Eredmények: Páratartalom %, Szárazmaradék %, 
ATRO %, Súly 

 A teljes szárítási ciklus eredményei 

 Legfeljebb 10 gyorsbillentyű a gyors 
visszahíváshoz a belső adatbázisból 

 Az alapértelmezett adatbázis már több mint 30 
terméknek 

 Az eredmények mentése a tesztjelentésekkel és 
a szárítással akár 3000 értéket is ábrázolhat 
minden felhasználó számára 

 Testreszabható beállítások legfeljebb 10 
felhasználó számára a jelszavas védelem 
lehetőségével 

 Soros kimenet a nyomtatóhoz való 
csatlakozáshoz, exportáló vagy importáló USB 
port, teszt eredmény stb. 
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Elérhető verziók 

Kód 
Mérőfelület 

(mm) 

Terhelhetőség 
(g) 

Osztásérték 
(g) 

Ismételhetőség 
(g) 

Linearitás 
 (g) 

Válaszidő 
(min) 

BM5 Thermo A64M 100 60 0,1 0,1 ±0,0003g ≤3 

BM5 Thermo 163M 100 160 0,001 0,001 ±0,0003g ≤3 

BM5 Thermo 163L 100 160 0,001 0,001 ±0,0003g ≤4 

BM5 Thermo 62L 100 60 0,01 0,01 ±0,0003g ≤3 
 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 STCi-02 Hőmérő kalibráló KIT 

 C054 TLP-50 soros nyomtató, dátummal és idővel 

 A753 TEST edények (Ø 100mm x 0,5mm) 

 AC026 Fiberglass TEST edények (Ø 90mm) 
 BL0371 Ionizáló Ion-A15 
 BL0333 Gyári kalibrációs tanúsítvány 
 AC020 Usb pendrive 8Gbyte 
 AC021 Érintőképernyős Stylus toll 
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