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Vlhkomer pre zber, sušenie 
a skladovanie   

HOH EXPRESS 
HE 60/ HE 90 
Ciachovaná presnosť pre obchodovanie so zrninami 

Rozsah použitia 
Prístroje HE 60/ HE 90 sú určené na meranie vlhkosti skoro 
všetkých zrnín.  Sú vhodné aj pre múku a šrot. Všeobecne je 
k dispozícií cez 200 rôznych kalibrácií. 

Jednoduchá obsluha – presné údaje 
20 ml vzorku rozdrviť rezačom . Na želanie všade tam, kde 
sa vykonáva veľa meraní sa môže miesto rezača dodať 
laboratórny mlynček Labomil.  Hornú časť sondy natočiť až 
po doraz. Homogénny stlačený „koláč“ zabezpečuje 
sústavne vysokú mieru presnosti. Tlačítkom zvoliť 
požadovaný produkt. Po 30 sekundách sa na displeji objaví 
presný výsledok. Pre meranie potrebná teplota vzorky sa 
automaticky meria a vykoná sa automaticky korekcia. 

Úradné ciachovanie 
Vlhkomery HOH EXPRESS HE 60 a HE 90 zodpovedajú 
smerniciam EÚ a medzinárodným odporučeniam OIML.  

 
 
Priraďujú sa ku kategórii B, triede II. Model HE 90 je 
schválený v SR pod značkou TSQ 341/93-001. 

HE 60 – prenosný vlhkomer do technologickej 
prevádzky 
Tento prístroj je koncipovaný pre mobilné používanie. Je 
vhodný ako na poli, tak aj v laboratóriu a zabezpečuje 
vysokú presnosť na mieste. So zabudovaným akumulátorom   
je možná až 10 hodinová nepretržitá práca Môže byť 
programovaný až na 39 rôznych kalibrácií. 

HE 90 –  pre laboratória na príjme a skladovaní 
obilia 

Vlhkomer HE 90 je uložený v obzvlášť robustnom drevenom 
kufríku. Obsahuje integrovanú tlačiareň, ktorá dokumentuje 
dvojmo hodnoty vlhkosti, dátum, číslo vzorky a pod. 

Prístroj môže byť vybavený až 26 rôznymi kalibráciami. Na 
želanie možnosť dodania rozhrania RS 232 C (V24), ktorým 
 sa údaje meraní môžu prenášať do počítača.   
 
Technické údaje 
Rozsah merania HE 60 HE 90 

Obilie 8,0 – 35,0 % 8,0 – 35,0 % 

Olejoviny 4,5 – 29,0 % 4,5 – 29,0 % 

Strukoviny 10,0 – 30,0 % 10,0 – 30,0 % 

Kukurica so špec. 
sondou 

10,0 – 46,0 % 10,0 – 46,0 % 

Výbava HE 60 HE 90 

Kalibrácie (opcia) 14 (39) 14 (28) 

Existujúce kalibrácie viac ako 200 viac ako 200 

Zvláštna výbava akumulátor tlačiareň 

Napätie 230V/ Hz 230V/50Hz 

Rozmery v mm 470 x 250 x 120 540 x 270 x 130 

Hmotnosť 6 kg 9 kg 
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