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Novasina LabMaster-aw neo 
Vertaansa vailla oleva veden aktiivisuudenmittalaite, 
huipputekniikkaa, joka sopii päivittäiseen rutiininomaiseen veden 
aktiivisuuden määrittämiseen elintarvike- ja farmaseuttisista 
valmisteista. Sopii hyvin myös tukemaan tuotteen lisätutkimuksia, 
pilaantumisen, tekstuurivikojen tai härskiintymislähteen etsimiseen. 

Ainutlaatuinen huippuluokan anturitekniikka veden 
aktiivisuusmittaukseen, jota tukee täysin lämpötilasäädetty 
mittauskammio, tarjoaa parhaan tarkkuuden ja toistettavuuden. 

Sen tarkkuus voidaan tarkistaa milloin tahansa uudelleen-

käytettävien kyllästettyjen suolakalibrointistandardien avulla.  

Laite toimitetaan sisältäen kaikki tarvittavat lisävarusteet.  

LabMaster-aw neo 

Erinomainen mittalaite, veden aktiivisuuden määritykseen. 
Ominaisuuksia, kuten täyden lämpötilan säätö alueella 0-60 °C, 
mittausalue 0,0300-1,0000aw ja paljon helpompi kemiallisten 
suojasuodattimien käsittely, magneettisen kiinnityksen ansiosta. 

Ensimmäisen kerran veden aktiivisuusmittarissa on täysin 21CFR11-
yhteensopiva kirjausketju, joka näyttää laitteen jokaisen suorittaman 
tehtävän. 

LabMaster-aw neo tunnistaa jokaisen SAL-T-standardin RFID-tekniikalla. Myös tarkistus ja 
kalibrointi suoritetaan automaattisesti, joten kalibrointi on käytännöllisesti katsoen 
idioottivarma.  

Tämän laitteen suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota mittauskammion tiiveyteen, sillä 
vain täysin ilmatiivistiiviskammio, takaa täydellisen toistettavuuden ja tarkkuuden.  

Tyypilliset näytteet: 
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Tekniset tiedot 
 Veden aktiivisuus Lämpötila 
Mittausperiaate Elektrolyyttinen IR pintalämpötila  
Mittausalueet 0.0300 … 1.0000 aw  0… 60 °C  
Säätöalueet 0.0400 … 1.0000 aw 

Säätöpisteet (%RH) 4%, 6%, 11%, 33%, 53%, 58%, 75%, 84%, 90%, 97% ja 100% 
Resoluutio 0.0001 aw  0.01 °C  
Tarkkuus ±0.0030 aw (kalibrointialueella)  ±0.20 °C 
Tarkkuus ±0.0020 aw (säätöalueella*) ±0.10 °C 
Toistettavuus ±0.0010 aw  (kalibrointialueella*)  
* niin kauan kuin lämpötila pysyy samana. 
 
Mittalaitteen tiedot 
Anturi vaihtoehdot  : aw-Sens-ENS  
  : aw-Sens-ELS (alkoholia (etanolia) sisältäville näytteille) 
Virtalähde : 100-260 VAC, maksimi virran kulutus 42W 
Näyttö : Värillinen 7” kosketusnäyttö 
Kommunikointi : SD muistikortti  
 : USB tietokoneelle/Tulostimella  
Kotelo : Metallikotelo/PUR 
Mittauskammion  : Tilavuus 12 ml 
Näytekupin koko : Ø 40 mm x korkeus 13 mm 
Mittalaitteen mitat : 423 x 260 x 186  
Paino : 10 kg 
Tiiveysluokka : IP20 
21CFR 11 : Yhteensopiva kirjausketju 
 : Yhteensopiva käyttäjähallinta  
  
SAL-T Kosteusstandardit: 
Instrumentin tarkistamiseen ja kalibrointiin on saatavana erilaisia uudelleenkäytettäviä 
kosteusvakioita.  
Toimitukseen sisältyy: 
• Mittalaite LabMaster-aw neo 
• Anturi aw-Sens-ENS tai aw-Sens-ELS 
• Virtakaapeli 
• SD muistikortti 8GB 
• USB/RS-232 kaapeli 
• Kosteusstandardit SAL-T 11, 33, 58, 75, 84, 97 ja 100 % RH  
• 40 kpl näytekuppeja 
• Tehtaan kalibrointitodistus 
• Käyttöohje 
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Tarvikkeet 
Kosteusstandardit SAL-T  
Uudelleenkäytettävät kosteusstandardit perustuvat kyllästettyyn suolaliuokseen, muoviastiassa, 
kosteutta läpäisevällä kalvolla. Jokainen kosteusstandardi toimitetaan hyvin suljetussa purkissa.  
Anturi tarkastukset ovat saatavissa seuraaville arvoille (25 °C:ssa):  
 

11.3 % rh 23.4 % rh 
32.8 % rh 43.2 % rh 
52.9 % rh 75.3 % rh  
84.3 % rh 90.1 % rh 

Katso laitteen käyttöohjeesta, mitkä pisteet voidaan kalibroida. Muita voidaan käyttää vain 
laitteen tarkastamiseen 
 

Virtalähde 
− Ulkoinen virtalähde, jossa pistoke kaikille standardi pistorasioille 
− 90-264 VAC / 50-60 Hz 
− Ulostulo: + 5V DC /10W 
− Paino 130 g 

 

ePW näytekulhot 
 

− Pakkauskoko: 20 kpl tai 100 kpl  
− Materiaali: polypropyleeni 
− Mitat: halkaisija 40 mm, syvyys 12 mm 

 
 

Anturin Suojafiltterit 
Saatavilla on useita suodattimia, jotka suojaavat mittauskennoa kulumiselta 
tai syövyttäviltä aineilta. 
 

 
 

SD-muistikortti 
 Mittaustulokset voidaan tallentaa muistikortille.  
Tietoja voidaan käsitellä taulukkolaskentaohjelmalla. 
Muisti 8MB 


