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PCE-MA 110/ PCE-MA 202 
Kosteusanalysaattorit 
 
PCE-MA sarjan kosteusanalysaattorit mahdollistavat eri materiaalien 
punnitsemisen ja niiden kosteuspitoisuuden määrittämisen. 
Lämmityskammio kuumennetaan halogeenilampulla jopa 199 °C: seen.  
Tässä kammiossa kosteusanalysaattori kuivaa punnittavan materiaalin ja 
laskee sitten kosteuspitoisuuden painoerosta.  
Kosteusanalysaattori voi määrittää pienimmät painoerot 0.01 g: n 
luettavuuden ansiosta. Tulokset näytetään suurella LCD-näytöllä.  
Kosteusanalysaattorin muistiin voidaan tallentaa enintään 15 eri 
kuivausohjelmaa. Kosteusanalysaattori soveltuu puutuotteiden, 
rakeiden, pellettien, rehun, ruoan, pastojen ja muiden 
laadunvalvontaan.  
Toimituksen mukana tulevalla 100 g: n painolla, kosteus-analysaattori 
voidaan kalibroida milloin tahansa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Punnitusalue: 110 g (malli PCE-MA 110) / 200 g (malli PCE-MA 202) 
- Luettavuus: 10 mg / 0,01 g 
- Lämmityskammio kosteuden määrittämiseksi 
- RS-232-liitäntä 
- Muisti enintään 15 kuivausohjelmalle 
- Säädettävä kuivauslämpötila ja –aika 
- Helppokäyttöisyys 
- Kalibrointitoiminto 
- 100 g kalibrointipaino 
- Suuri LCD-näyttö yhdeksällä kalvonäppäimellä 

 
Tekniset tiedot 
Punnitusalue 110 g (malli PCE-MA 110) / 200 g (malli PCE-MA 202) 
Luettavuus 10 mg / 0.01 g 
Lämmityselementti halogeenilamppu 
Lämpötila-alue +40... +199 °C 
Lämmitysaika 1... 99 min. säädettävissä 
Kosteuden mittausalue 0 ... 100 % 
Luettavuus 0.1 % 
Muisti 15 kuivausohjelmaa 
Käyttöliittymä RS-232 
Näyttö LCD, 9 kalvonäppäintä 
Virtalähde 220 V / 50 Hz tai 110 v / 60 Hz 
Mitat ja paino 200 x 180 x 380 mm / 4.5 kg 
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Toimitukseen sisältyy 
1 x PCE-MA 110/202 kosteusanalysaattori 
1 x tuulensuoja 
50 x näyteastia 
1 x virtajohto 
1 x näytekupin pidike / kahva 
1 x 100 g paino muovilaatikossa 
1 x käyttöohje 
 
Tarvikkeet 
 
Tilausnumero: PCE-MB-GF 

- PCE-MA-sarjan lasikuitusuodattimet 
- Kun kuivatetaan nesteitä, pastoja tai aineita, jotka voivat sulaa tai menettää nestettä 

kuivumisen aikana, on suositeltavaa käyttää lasikuitusuotimia  
- Kemikaalin kestävä 
- Käytettävissä nestemäisissä ja gelatiinimateriaaleissa 
- Pakkaus 100 kpl 

 
Tilausnumero: PCE-MA-PS 

- Alumiiniset näyteastiat PCE-MA-PS 
- Pakkaus sisältää 50 alumiinisia näyteastioita, käytettäväksi PCE-MA-sarjan 

analysaattoreiden kanssa. Jos ne puhdistetaan kunnolla, voidaan käyttää useita 
kertoja. 

- Astian ulkohalkaisija: 89,4 mm 
- Astian sisähalkaisija: 83,4 mm 
- Määrä: 50 astiaa per pakkaus 
- Monikäyttöinen 

 
Tilausnumero: CAL-PCE-MB 

- ISO-kalibrointitodistuksen CAL-PCE-MB 
- Sisältää laboratorion suorittaman laitteen testauksen ja kalibroinnin 
- Sertifikaatissa luetellaan kaikki mitatut arvot, ja vahvistetaan laitteen 

täyttävän sovellettavat ISO-standardit 


