Niet nucleaire
ASFALT verdichtings meter

!!Graﬁsch!kleuren!scherm!!met!een!nu0g!oppervlak!van!480!x!640!VGA!Touchscreen!!

!!!!!Display!met!LED!achtergrond!verlichCng!voor!goede!aﬂezing!zowel!in!donker!als!in!zonlicht!
!!Status!overzicht!toont,!GPS!status,!Opslag!gegevens,!BaLerij!condiCe,!Datum!en!Cjd.!
!!USB!aansluiCng!voor!aansluiten!toetsenbord!en!voor!invoeren!en!!uitvoeren!van!!meet!en!
!!!!!projectgegevens!
!!Mogelijkheid!voor!het!snel!!printen!en!downloaden!van!gegevens!
!!Snelle!meetmethode!zodat!zeer!snel!!het!resultaat!kan!worden!bekeken!
!!Gebruiksvriendelijk!en!daardoor!voor!iedereen!eenvoudig!in!gebruik.!
!!Allerbelangrijkste,!het!is!een!nucleaire!vrij!apparaat,!door!iedereen!te!gebruiken,!geen!
!!!!vergunningen,!geen!opleiding!nodig!en!geen!dure!opslag.!

Uw dealer:

Asintra

Asfalt Innovatie & Training

www.asintra.eu
Info@asintra.eu

Tel: +31850021146
Mobiel: +31620248145

Meet Methodes
Singel meeting: Meet in minder dan 5 sec. en slaat gegevens
op.
Gemiddelde meting: Berekend een gemiddelde van 5 metingen
en slaat deze op inclusief datum, tijd en positie middels GPS.
Continue meting: Meet contuneu, dus neer zetten en geeft

Niet nucleaire
asfalt
verdichtingsmeter

Functies
Meten van verdichting en holle ruimte
Geintregeerde temperatuur meting van -17,7 tot 177 gr C

Meet specificaties
Meet gebied: 30 cm in diameter, dit naar gelang het
soort materiaal.
Meetdiepte : Instelbaar van 25 tot 100 mm

Mechanische specificaties
Unit gewicht : 6,4 kg
Unit maten : 27,9 x 27,9 x 30,4 cm, met extra hendel
voor comfortabel werken 73 cm

Elektrische specificaties
Micro processor gestuurd
CE Markering : Volgens EN 61000-4-2, 6100-4-3 en
61000-4-8
Batterij : 14,0 Amp-hr,NiMH, 7 volt
Laadtijd : 4 uur
Communicatie : 1USB poort voor uitwisselen van
projectgegevens en software updates

Functionaliteiten
Display: Volledig grafisch kleuren scherm 480 x 640
VGA aanraaakscherm met actergrond verlichting voor
prima leesbaarheid voor zowel nacht als overdag bij
volop zonlicht.
Statusbalk: GPS status, opslag data, batterij conditie
en datum en tijd.
Project details: Opslag mogelijkheid voor 20
projecten.
Mengsel gegevens: Opslag mogelijkheid voor 20
mengsels incl. MTD, naam, korrelgrootte, meetdiepte,
offset en naam van de operator.
Data opslag: Indien juist ingesteld opslag van alle
meetgegevens in zowle singel als gemiddelde
methode.
Rapporten: Eenvoudig exporteren van meet
gegevens naar Excel.
GPS: Naar gelang de instelling, weergeven van de
GPS positie. De unit is in staat om zowel UTC alsook
UTM formaat weer te geven.
Update software: Eenvoudige software update
mogelijk via USB poort.
Data management: Eenvoudig opslaan en
verwijderen van project gegevens mogelijk
Controle functie: De unit kan periodiek gecontroleerd
worden op de goede werking door controle uit te
voeren op een plaat welke is ingebouwd in de koffer

Garantie
Standaard: 12 maanden
Optioneel: Onderhoudsplan,afgestemd op
uw wensen
Een product van Transtech
www,transtechsys.com
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