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Medidor de Umidade sem Pinos
HHMM257

e  Medição Não Invasiva de 
Umidade

e  Tela de LCD Tripla 
Multifuncional com Luz de 
Fundo

e  Medição Sem Pinos para 
Profundidades de 20 a 40 
mm (0,78 a 1,6") Abaixo da 
Superfície

e  Tecnologia de 
Sensoriamento de Alta 
Frequência

e  Fixação Automática de 
Leitura de Dados

e  Dois Níveis de Alarme 
Ajustáveis com Bipe Sonoro 
e Indicadores Visuais 
Intermitentes (de "RISCO" 
ou "ÚMIDO")

e  Calibração Automática (em 
Ar Seco) Quando o Medidor 
está Ligado

e  Indicador de Bateria Fraca
e  Desligamento Automático
O medidor de umidade portátil sem 
pinos HHMM257 possui um sensor 
que monitora a umidade na madeira 
e em outros materiais sem causar 
danos à sua superfície. A tecnologia 
de sensoriamento de alta frequência 
permite que o medidor faça medições 
não invasivas. O HHMM257 tem uma 
tela de LCD fácil de ler, equipada 
com luz de fundo, que pode ser 
ligada ou desligada manualmente. Os 
alarmes programáveis pelo usuário 
avisam quando os níveis de umidade 
ultrapassam os pontos ideais. Este 
medidor é enviado totalmente testado 
e calibrado e, com o uso adequado, 
proporcionará anos de serviços 
confiáveis.

Especificações
Faixa de Umidade: 0,0 a 100,0  
(somente relativa)
Profundidade de Medição:  
20 a 40 mm (0,79 a 1,6")
Tipo de Tela: LCD com luz de fundo
Dígitos na Tela: três, numéricos, cada 
uma mostrando de 0,0 a 100,0
Ícones: FIXAR LEITURA, SECO, 
RISCO, ÚMIDO, MÍN., MÁX. e bateria 
fraca
Temperatura Operacional: 4 a 43°C  
(40 a 110°F)
Umidade Operacional: 90%, 
0 a 30°C (32 a 86°F), 75%, 30 a 40°C 
(86 a 104°F), 45%, 40 a 50°C 
(104 a 122°F)
Fonte de Alimentação: 3 pilhas 
"AAA" de 1,5V (incluídas)
Desligamento automático: Após 30 
minutos de inatividade
Dimensões: 235 mm A x 63 mm L x 
28 mm P (9,2 x 2,5 x 1,1")
Peso: 218 g (7,7 oz)

Vem completo com estojo flexível para transporte, 3 pilhas alcalinas “AA” e manual de operação.
Exemplo do Pedido: HHMM257, medidor de umidade sem pinos. OCW-3, OMEGACARESM 
estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos..

Para Fazer o Pedido
Código de Produto   Descrição

HHMM257   Medidor de umidade sem pinosMedição de umidade relativa em vários 
materiais, incluindo madeira, madeira 
aglomerada, carpetes e placas para 
revestimento de teto usando tecnologia 
sem pinos não invasiva.

HHMM257 em 
tamanho inferior 
ao real.

Material Unidades de Exibição Situação de Umidade

Gesso  <30 Seco

30 a 60 Risco

 >60 Úmido

Cimento <25 Seco

25 a 50 Risco

>50 Úmido

Madeira <50 Seco

50 a 80 Risco

>80 Úmido

Tabela de Comparação de Umidade (Típica)
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