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Novasina LabStart-aw 
Kannettava, edullinen aktiivisen vesipitoisuudenmittari aw-mittaukseen 
elintarvikkeista ja jauheista. 

Ihanteellinen ensimmäisiin veden aktiivisuuden mittauksiin alueelle 0.3-0.6aw.  

Voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä näytteitä, kuten nesteitä tai kiinteitä aineita. 

LabStart-aw on tarkoitettu käyttäjille joiden vaatimukset tarkkuuden ja 
toistettavuuden suhteen ovat vähäiset. 

Se on helppokäyttöinen ja tarjoaa perusmittaustoimintoja, laadusta tinkimättä. 

Sisäänrakennettu automaattinen tasapainotunnistin ja elektrolyyttinen anturi 
tarjoavat luotettavaa tarkkuutta.  

Sen tarkkuus voidaan tarkistaa milloin tahansa käyttämällä uudelleenkäytettäviä SAL-T 
kalibrointistandardeja.    

LabStart-aw toimitukseen kuuluu kaikki tarvittava lisävarusteet. 

 
LabStart-aw 
Kannettava, luotettavat ja edullinen 
Hyvä alku on välttämätöntä jokaiselle hankkeelle ja yritykselle. 
LabStart-aw on kehitetty, tutustuttamaan laadunvalvojat, 
tuotantohenkilöstö ja laboratorioteknikot veden aktiivisuuden 
mittaamiseen. Tämä laite on helppokäyttöinen ja tarjoaa 
perusmittaustoimintoja. Siinä on sisäänrakennettu automaattinen 
tasapainotunnistin ja hyväksi todettu vastuselektrolyyttinen anturitekniikka, jota käytetään 
kaikissa Novasinan veden aktiivisuusmittareissa.  
Ilmatiiviissä mittauskammiossa (ei lämpötilan säätöä) on jousikuormitettu mittauspää. Lämpötila 
voidaan lukea milloin tahansa näytöllä. Vakaustila näkyy laitteen näytössä.  
LabStart-aw toimitukseen sisältyy uudelleenkäytettävät kosteuskalibrointistandardit, joilla on 
helppo tarkistaa laitteen suorituskyky. Valinnaiset kemialliset suojasuodattimet suojaavat 
anturia mitattaessa näytteitä joilla korkea liuotinpitoisuus. 
 
Tyypilliset näytteet: 
• Leivonnaisia, leipä ja niiden kaltaiset 
• Vilja  
• Mausteet  
• Jauheet, kuivatut näytteet  
• Kuivatut elintarvike yleisesti 
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Tekniset tiedot 
 Veden aktiivisuus Lämpötila 
Mittausperiaate Elektrolyyttinen NTC 
Mittausalueet 0.03 … 1.00 aw  15… 30 °C  
Viritysalue 0.33 … 0.75 aw 
Virityspisteet (%RH) 33% ja 75% 

Resoluutio 0.01 aw  0.1 °C  
Tarkkuus ±0.03 aw (kalibrointialueella)  ±0.15 °C 
Näyttötarkkuus ±0.01 aw (viritysalueella*) ±0.1 °C 
Toistettavuus ±0.01 aw (kalibrointialueella*) 
Lämpötilansäätö ei saatavilla  
* niin kauan kuin lämpötila pysyy samana. 
 
Mittalaitteen tiedot 
Anturi  : CM4 sis. tallennetut kalibrointiarvot 33 ja 75 % RH 
Virtalähde : 5VDC, ±6%, maksimi virran kulutus 10W 
  verkkojännite 90 … 264 VAC 50/60Hz  
LCD-näytön koko : 35 x 69 mm 
Kotelo : Kaksiosainen PC/ABS 
Kommunikointi : Ei mahdollista 
Mittauskammion  : Tilavuus 15 ml 
Näytekupin koko : Ø 30 mm x korkeus 14 mm 
Mittalaitteen mitat : 225 x 140 x 85  
Paino : 1.2 kg 
Tiiveysluokka : IP22 
21CFR 11 : Ei yhteensopiva 
  
SAL-T Kosteusstandardit: 
Instrumentin tarkistamiseen ja kalibrointiin on saatavana erilaisia uudelleenkäytettäviä 
kosteusvakioita. 
 
Toimitukseen sisältyy: 
• Mittalaite LabStart-aw  
• Virtalähde 
• Kosteusstandardi 75 % RH 
• 25 kpl näytekuppeja 
• 5 kpl esisuodattimia 
• Kiristysrengas 
• Tehtaan 2-piste kalibrointitodistus (33 % ja 75% RH) 
• Käyttöohje 
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Tarvikkeet 
Kosteusstandardit SAL-T  
Uudelleenkäytettävät kosteusstandardit perustuvat kyllästettyyn suolaliuokseen, muoviastiassa, 
kosteutta läpäisevällä kalvolla. Jokainen kosteusstandardi toimitetaan hyvin suljetussa purkissa.  
Anturitarkastukset 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: 5 x 20 kpl 
− Materiaali: polypropyleeni 
− Mitat: halkaisija 40 mm, syvyys 12 mm 

 
 
 

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

Mekaaninen suodatin 
Valkoinen esisuodatin tarjoaa mittauskennoon mekaanisen suojan esim. jos näytekulho on 
ylitäytetty, näyte kiinnittyy suodattimeen mittauskennon sijasta.  
Tämä suodatin on vaihdettava, kun se on likainen tai vähintään vuosittain, muutoin se voi 
vaikuttaa mittaukseen. Instrumentin toimitukseen sisältyy 5 kpl esisuodattimia. 
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Kemiallinen suojasuodatin  
Eräillä näytteillä on haihtuvia aineosia, joten mittauskenno on suojattava haitallisilta, kaasu-
maisilta aineilta. Tämä tapahtuu useilla suodattimilla, joita Novasina tarjoaa.  
Näiden suodatinjärjestelmien ansiosta mittauskennon käyttöikää voidaan laajentaa 
huomattavasti.  
Kaikki suodattimet kyllästyvät jonkin ajan kuluttua ja menettävät tehonsa. On erittäin tärkeää 
tarkistaa suodattimen kyllästymisestä, jotta vältettäisiin anturin saastuminen tehottomalla 
suodatinjärjestelmällä. 

 

 


