
Combo 100 
Umidometru Combo 100 - Seria Master
aparat Top-Class de măsură umiditate lemn / materiale de construcții

Măsurarea precisă şi flexibilă a nivelelor de umiditate a lemnului şi materialelor de construcţie cu 
aparatele din gama Combo reprezintă tehnologia de vârf state-of-the-art. Microprocesorul său 
high-tech ia în considerare temperatura lemnului şi temperatura ambientală în intervalul 0,5 °C.
Aparatele Combo sunt uşor de operat folosind tastele de pe tastatură şi de asemenea se închid 
automat dacă nu sunt folosite o perioadă mai îndelungată.

Combo 100 

Sistem disp. de măsurat umiditatea cu microprocesor
Principiul de măsurare rezistența electrica
Aplicații toate formele cunoscute de 

lemn, materiale higroscopice
plus materiale de construcție cimentate

Rezoluție 0,10 % 
Domeniu de măsurare 4 – 120 % umiditate lemn 

Ajustare grupă lemn automat grupe standard de lemn
Memorie ajustare 2 

Grupe materiale de construcții 9

Măsurare umiditate clădiri afișare directă a nivelului de umiditate
Corecție temperatură 
măsurare

manual sau pe baza valorii măsurate

Interval măsurare temperatură -10 până la +110 °C

Funcții taste 14 

Temperatură ambientală 0 – 40 °C 

Dimensiuni 180 x 78 x 27 mm 

Greutate 240 g 

Baterie 9 V E-compound IEC G 6 F22 

Afișarea stare baterie da
Aprobare FMPA da
Garanție 12 luni 
Diverse alte temperaturi și măsurarea umidității 

aerului, măsurarea temperaturii lemnului 
și afișare grupă de lemn

utilaje prelucrare lemn și instalații termoenergetice

CODRAT
 

CODRAT IMPEX SRL 
Bd. Regina Elisabeta 44  
050018, București - S. 5  
Telefax:  021 313 57 49 
E-mail:  office@codrat.ro 

Pentru informații și solicitări vă stăm la dispoziție prin Dl. Adrian Zană (0722 575 302) și D.na Viorica Becheru (0722 575 301) 

Prețuri: 

Combo 100 K ce include sondă ciocan glisant și geantă transport 
Combo 100 B set pentru materiale de construcții ce include sondă 
cu ace duble, sondă ace, sondă perii și geantă transport

 € 515,00 

 € 574,00 
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