
NEWAGE DISTRIBUTION
Địa chỉ: 17 Ngõ 178 Thái Hà - Q.Đống Đa - Hà Nội.

Chi nhánh HCM:  18 Trà Khúc, P2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Dụng cụ đo độ ẩm giấy MMD6G có kích cỡ nhỏ gọn, dễ sử dụng. Máy thiết
kế chắc chắn,vật liệu chế tạo bằng nhựa kỹ thuật cao ABS.

2.Thông số kỹ thuật

Phạm vi đo: 0 ~ 40 %

Độ chính xác : ±1%

Nguồn điện : Pin 9v (6.5mA)

Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 400C

Độ ẩm  hoạt động: 90% RM

Kích thước : 126 x 70 x 29 mm

Trọng lượng : 116 g ( bao gồm cả pin)

1.Phương thức đo
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1. Lắp Pin và nhấn phím nguồn trên thiết bị ( nếu như không sử dụng
thiết bị trong khoảng thời gian dài, khuyến nghị người dùng nên bật thiết bị
trong vòng 5 phút trước khi đo – để cân bằng thiết bị độ ẩm sensor và độ ẩm
ngoài trời , khi đó giá trị đo được sẽ được chính xác hơn.

2. Gạt phím “paper select” lựa chọn các loại đo phù hợp với vật liệu
giấy cần đo ( có 3 loại )

+/ 1. Loại dành cho giấy viết thông thường

+/ 2. Loại dành cho giấy in ảnh, bằng khen..

+/ 3. Loại dành cho giấy bìa carton

3.Sử dụng cảm biến trên thiết bị tiếp xúc với bề mặt vật liệu giấy cần đo
( khuyến cáo tiếp xúc toàn bộ thiết bị cảm biến lên bề mặt liệu và nhấn chặt
trong vòng vài giây ) giá trị độ ẩm sẽ hiển thị trên màn hình LCD

5. Sau quá trình đo ,  tắt thiết bị , lắp vỏ bảo vệ cảm biến

1.Khuyến cáo

Khi Pin yếu, màn hình sẽ hiển thị cảnh báo, khi đó bạn cần thay thế Pin
mới để giá trị đo được bảo đảm chính xác.

Bảo quản thiết bị nơi khô ráo, tránh nước rơi vào thiết bị vì có thể làm

sai số đo hoặc dẫn đến hỏng thiết bị.

Không được tự ý tháo,thay đổi vị trí, hình dạng của thiết bị cảm biến
trên máy.


