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Velocidade, simplicidade e preço acessível
Os novos Analisadores Básicos de Humidade MB23 e MB25 combinam alta qualidade e construção durável em 
um design compacto elegante. O MB23 e o MB25 oferecem resultados confiáveis e precisos para uma ampla 
variedade de aplicações. 

Os recursos padrão incluem: 
Desempenho flexível -  Os analisadores de humidade fornecem resultados precisos com capacidade de 
leitura de 0,1% ou 0,05%. Com sua escolha de aquecimento infravermelho, estes são ideais para têxteis, 
águas residuais, cerâmicas, alimentos e outras aplicações que requerem elementos de aquecimento 
infravermelho e medições de 0,1% ou 0,05%.

Simples de operar - A configuração e operação são extremamente fáceis. Basta pressionar e segurar os 
botões de  temperatura ou tempo para definir os parâmetros de secagem, adicionar sua amostra e 
iniciar o processo de teste. Isso torna o MB23 e o MB25 ideais para tarefas de rotina realizadas por 
operadores de todos os níveis de habilidade.

Design compacto e fácil de limpar - O tamanho compacto (17 x 13 x 28 cm) do MB23 e MB25 foi 
projetado para ocupar menos espaço. Sua câmara de aquecimento fácil de limpar é ideal para uso 
frequente e manutenção econômica.

Modelo MB23 MB25 

Capacidade  110g  
Repetibilidade 0,3% (amostra de 3g)  

0,2% (amostra de 10g) 
0,2% (amostra de 3g)  

0,05% (amostra de 10g) 
Legibilidade 0,1% / 0,01g  0,05% / 0,005g 
Tamanho da amostra  3g a 20g típico, 0,5g min. 
Interface RS-232 bidirecional 
Faixa de temperatura operacional  1 – 99 minutos, incrementos de 30 segundos a 60 minutos  
Tecnologia de aquecimento Infravermelho (sem vidro) Halogénio 
Faixa de temperatura  50 º C a 160º C em incrementos de 5º  
Poder 100 a 240 VAC, 50/60 Hz 
Alcance de tara  Para capacidade por subtração  
Faixa de temperatura operacional   5º a 40º C 
Tipo de exibição  LCD retro iluminado personalizado  
Monitores  % de humidade ou % de sólidos ou peso (g), temperatura, tempo  
Tamanho da panela (diâmetro) 90 mm   
Dimensões (L x A x P)  17 x 13 x 28 cm 
Peso liquido 2,3 Kg 
Peso 3,9 kg 
Panelas de amostra (quantidade 50)  Padrão  
Capa de uso Padrão 
Os modelos são aprovados pela CE, CSA / UL e FCC 

 

Com seu tamanho pequeno, o MB23 e 
MB25 são compactos o suficiente para 
caber em qualquer bancada

O MB23 vem com um elemento de 
aquecimento infravermelho,enquanto 
o MB25 usa tecnologia de halogénio
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