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Thiết bị đo độ cứng bề mặt GY-3  

 

 

Là thiết bị nhỏ gọn, tiện lợi cho việc đánh giá – kiểm tra độ cứng bề 

mặt trái cây, hoa , củ , quả…hỗ trợ cho việc kiểm tra, chất lượng , hoa , củ , 

quả thông qua độ cứng bề mặt . 

1.Tính năng 

 Màn hình hiển thị rõ giá trị đo  

 Vật liệu chế tạo bằng inox   

 

2.Thông số kỹ thuật 

 Phạm vi đo lường : 0.5 ~ 12 Kg/ cm2 (Đối với 6)  

   1 ~ 24 Kg/cm2 ( Đối với 11) 
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 Độ chính xác : ± 0.50C 

Nhiệt độ hoạt động :  00C ~ 500C 

Độ ẩm hoạt động :    ≤ 90% RH  

Kích thước thiết bị : 161 x 69 x 32mm 

Trọng lượng : 300g (bao gồm cả pin) 

Sử dụng pin 4 x 1.5 AAA  

 Máy tự động tắt sau 3 phút khi không sử dụng.  

3. Hướng dẫn sử dụng 

 Chế độ đo độ ẩm/ Nhiệt độ môi trường: 

a. Gạt phím  “ ON -OFF ” để mở nguồn thiết bị  . Gạt phím “R.H /Tem” 

sang mức “R.H” sử dụng để đo độ ẩm môi trường . Trên màn hình có 

hiển thị biểu tượng “H”  

b. Gạt phím  “ ON -OFF ” để mở nguồn thiết bị  . Gạt phím “R.H /Tem” 

sang mức “T” sử dụng để đo nhiệt độ môi trường . Trên màn hình có 

hiển thị biểu tượng “T”  

Chế độ đo nhiệt độ điểm sương: 

c. Gạt phím  “ ON -OFF ” để mở nguồn thiết bị . gạt sang chế độ  

“R.H/T” và  Phím “Dew point key ” dùng để giữ lại giá trị đo tức thời  

d. Tắt mở thiết bị bằng phím “ON -OFF” 




