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Multifunctioneel 
meetapparaat T3000 
De T3000 verenigt toonaangevende meettechniek 
met innovatieve functies en gebruikscomfort in een 
tot nu toe onbekende dimensie.

VOORDELEN IN DE PRAKTIJK :

Volgens de hoogste kwaliteitseisen
in Duitsland ontwikkeld en
 geproduceerd

Veelvoud aan aansluitbare sensoren
en elektroden voor het meten van
 temperatuur, lucht- en materiaal -
vochtigheid, luchtstroom of traceergas

Grafische rastermeetfunctie 
direct in het apparaat

Robuuste 2-componenten behuizing
met touchdisplay van zeer krasbe-
stendig “Blanview”-speciaalglas
voor een weergave met hoog
 contrast, ook bij zonlicht

Geïntegreerde loggerfunctie voor 
5, 10, 30, of 60 minuten duurmeting

Dubbele knoppen-touchdisplay -
bediening 

Overzichtelijke menu-navigatie 
(ook Nederlandstalig) met vele
 speciale functies

Geheugen voor maximaal 
2.160.000 meetwaarden

Display zoomfunctie voor 
foto documentatie

Inclusief meetgegevensmanagement-
software MultiMeasure Studio

Terugwerkende compatibiliteit –
alle voorgaande SDI sensoren en
MultiMeasure elektroden kunnen op
de T3000 gebruikt worden

Analyse van toe- en afvoerluchtstromen, condensvorming, gebrekkige
machinekoeling, poreuze afdichtingen, klimaatschommelingen, warmtebuffers,
te droge of te vochtige materialen, lekdetectie bij drukvaten of leidingnetten –
zowel voor preventief onderhoud als bij gebouwdiagnose en schade-analyse
kunt u met één meetapparaat de meest uiteenlopende taken uitvoeren!

T3000 – één meetapparaat voor (vrijwel) alle meettaken :

LuchtvochtigheidW

HoutvochtigheidW

BouwvochtW

MateriaalvochtigheidW

OppervlaktetemperatuurW

HouttemperatuurW

MateriaaltemperatuurW

LuchttemperatuurW

DauwpuntW

Kritisch dauwpuntW

Absolute vochtigheidW

MengverhoudingW

GastemperatuurW

LuchtstromingssnelheidW

Traceergas-lekdetectieW
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De T3000 overtuigt door een uniek aantal 
functie- en uitrustingsopties

Multifunctionaliteit in topvorm

Door het omvangrijke programma van
sensoren, elektroden en accessoires,
is de T3000 geschikt voor zowel de
klassieke toepassingen in de industrie
en bij de gebouwdiagnose, evenals
voor vele andere sectoren in de bouw,
bijvoorbeeld vloerleggers en tegelzet-
ters, schilders of timmermannen, die
het vochtgehalte van vloer, wand of
hout moeten controleren.

Het innovatieve concept van een uni-
verseel basisapparaat, dat wordt uit-
gebreid met flexibel verwisselbare
 sensoren, bevrijdt gebruikers van de
noodzaak bij hun meettoepassingen
altijd een complete verzameling indi-
viduele meetapparaten met zich mee
te dragen.

Een eenvoudige sensorwissel veran-
dert uw T3000 in exact dat speciale
meetapparaat dat u op dat moment
nodig heeft. Meer instellingen bij het
apparaat zijn daarbij niet noodzake-
lijk, omdat de intelligente techniek
van de T3000 de aangesloten sensor
vanzelf herkend.

Voor het bepalen van de meest uiteen-
lopende parameters zijn meer dan twin-
tig verschillende meetgrootheidopne-
mers beschikbaar voor de T3000 –
naast de innovatieve SDI-sensoren ook
een veelvoud aan ronde-, vlakke- en
laagdikte-elektroden voor materiaal-,
hout- en bouwvochtmeting.

De T3000 heeft een dubbele 
knoppen-touchdisplaybediening met
 innovatieve gebruiksnavigatie, 
zoals u het tot op dit moment 
alleen kent van smartphones.

Praktisch detail: 
De geïntegreerde Display
zoomfunctie voor fotodocu-
mentatie. Meer informatie
op blz. 7 …

Voor alle sensoren kan ook een geïn-
tegreerde loggerfunctie met aanpas-
bare registratie intervallen voor duur-
metingen benut worden. De T3000
kan meer als 2.000.000 meetwaar-
den opslaan.
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Tijdsbesparende grafische rastermeetfunctie 
direct in het apparaat …

De geïntegreerde grafische raster-
meetfunctie van de T3000 maakt het
registreren, visualiseren en analyse-
ren van vochtverdelingen zo eenvou-
dig als nooit tevoren :tribution:

Definieer eenvoudig de te onderzoeken
matrix direct in het meetapparaat, het
geconfigureerde raster wordt daarna ge-
lijk op het display weergegeven. 

Vervolgens hoeft u het raster alleen nog
“af te werken” door – ondersteund door
de T3000 – op elk van de gewenste
meetpunten een meting uit te voeren. 

Alle meetgegevens worden daarna au-
tomatisch in de correcte volgorde opge-
slagen in de T3000. 

Binnen een enkele rastermatrix kunnen
zo maximaal 2.000 meetwaarden wor-
den opgeslagen, bewerkt en grafisch
weergegeven. De automatische schaal-
nauwkeurige omzetting van het raster
kan dan later in de MultiMeasure Studio
software door het eenvoudig invoeren
van de kantlengten van het volledige
rasterveld gebeuren. 

Door de exportmogelijkheden voor de
volledige dataset vanuit de T3000 naar
de PC, vervalt bovendien het tijdrovende
handmatig overbrengen van meetpunt
voor meetpunt in spreadsheets of an-
dere analyseprogramma’s. 

Inclusief de software MultiMeasure Studio –

 optioneel ook als Professional-versie

In de optioneel verkrijgbare Professio-
nal-versie beschikt de software boven-
dien niet alleen over een uitgebreide
databasestructuur voor het professio-
neel beheer en archivering van alle be-
nodigde klant- en meetgegevens met
backup-functie en een onbeperkt aan-
tal metingen dat kan worden opgesla-
gen, maar ook over een unieke geauto-
matiseerde rapportaanmaak, inclusief

vele compleet voorbereide en tegelijk
volledig bewerkbare tekstmodules
voor gebouw diagnose, vochtmeting,
lekdetectie en thermografie. 

Meer informatie over de 
Professional-versie vindt u 
vanaf pagina 14 …

Praktisch: Gedurende de rastermeting
 bepaalt het geel gemarkeerde veld het
 actuele meetpunt en verspringt na bevesti-
ging van de meetwaarde automatisch 
naar het volgende veld

In de T3000 wordt de vochtverdeling 
van het gehele gemeten vlak door een
 gedifferentieerde rasterkleur, grafisch,
weergegeven

De standaard versie van de Multi -
Measure Studio Software wordt altijd
meegeleverd. Daarmee kunt u de
meetgegevens gemakkelijk uitlezen,
uw projecten beheren en evaluaties
in diagrammen weergeven. 

Dankzij automatische soft- en firm-
ware updates heeft u altijd de meest
recente versie.



Technische gegevens Multifunctioneel meetapparaat T3000

Functies en
 uitrustingen

Bediening Naar keuze via touchscreen of toetsen

Display 2,7 inch kleuren-TFT, 240 x 320 pixels

Display- en frontglas
zeer krasbestendig “Blanview”-speciaalglas voor een weergave met hoog
contrast, ook bij zonlicht; chemisch gehard, hardheidsgraad 7 

Interfaces
5-polige aansluiting voor SDI-sensoren, 
BNC-aansluiting voor elektroden, USB-aansluiting

Menutalen
Nederlands, Duits, Engels, Frans, Turks, Italiaans, Spaans, Pools, 
Deens, Zweeds, Fins, Noors 

Functies

Verschillende meetmodi voor houtvochtigheid, bouwvochtigheid, 
luchtstroming, luchtvochtigheid, temperatuur en waterstof (traceergas-
detectie), rastermeting, dataloggerfunctie, alarmfunctie, materiaalkeuze 
voor andryhiet- of cementdekvloer, geïntegreerde materiaalcurven voor
honderden houtsoorten voor houtvochtigheidsmeting, gegevensarchief en
archiefweergave keuzemogelijkheden voor taal en eenhedensysteem,
realtime-klok met programmeerbare kalender tot 2099, display met
achtergrondverlichting en helderheidsregeling 

Matrixmeting Max. 50 x 40 rastervelden in één meting configureerbaar

Gegevensopslag Meetgegevens
2.160.000 meetwaarden; voor ca. 200 meetprojecten, 
bestaande uit maximaal 3 x 3.600 (= 10.800) meetwaarden

Energie -
voorziening

Batterij 4 stuks alkaline LR6 AA, 1,5 V

Optionele energievoorziening 5 V USB

Opgenomen vermogen, actief Ca. 400 mW

Batterijlevensduur, passief Ca. 1 jaar

Batterijlevensduur, actief Minimaal 24 uur

Sensorvoeding 5,5 V ±10 % DC, max. 200 mA

Fysieke
 kenmerken

Afmetingen ca. L 34 x B 62 x H 170 mm

Gewicht ca. 300 g

Leverings -
omvang

Standaard
Meetapparaat, USB-verbindingskabel, batterijen, display-beschermfolie, 
Siliconen beschermhoes, korte handleiding, fabriekscertificaat, 
PC-software MultiMeasure Studio Standard (download)

Optioneel
PC-software MultiMeasure Studio Professional (detailbeschrijving vanaf pagina
14), SDI-sensoren, elektroden en  overige accessoires (zie volgende pagina’s)
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Op de 5-polige aansluiting van de
T3000 kunnen de meest uiteenlopende
SDI-sensoren met geïntegreerde meet-
elektronica worden aan-
gesloten, die de meet-
grootheden zelfstandig
berekent en doorgeeft
aan de T3000 – met digi-
tale nauwkeurigheid en zon-
der driften, dat vaak ontstaat
bij analoge meetapparatuur. 

Ook worden alle kalibratie-instellin-
gen direct opgeslagen in de SDI-sen-
sor. Een fabriekscertificaat, dat wordt
meegeleverd met elk multifunctioneel
meetapparaat, documenteert de gecon-
troleerde kwaliteit. 

T3000-SDI-sensoren – 
eenvoudige bediening, intelligente techniek …

Is het op locatie noodzakelijk andere
grootheden te meten, bijvoorbeeld om
correlaties te kunnen vaststellen of
omdat zich tijdens het meten nieuwe

te meten aspecten zijn ontstaan is
het eenvoudig wisselen van de

sensor voldoende – gelijk
wordt een thermohygro-
meter een microgolf-
vochtsensor, een dië-
lektrische vochtsen-

sor een anemometer of
een temperatuursensor en

een waterstof-lekdetectiesysteem. 

Door de intelligente techniek herkent 
de T3000 bij het wisselen van de SDI-
sensoren zelfstandig welke sensor op
dat moment is aangesloten.

Ideale toepassingsmogelijk -
heden, ook voor timmerwerk-
plaatsen, houtverwerking, bos-
bouwbedrijven, houthandel …

Speciaal voor vochtmeting in hout-
materialen heeft de T3000 een
menu-optie, die de keuze uit honder-
den verschillende houtsoorten moge-
lijk maakt, waarvan de gevalideerde
materiaalkarakteristieken direct in
de T3000 zijn opgeslagen en kun-
nen worden geselecteerd. 

Voor temperatuurcompensatie – bij-
voorbeeld bij koud hout of het meten
tijdens houtdroging – kan naar
keuze een vooraf bepaalde waarde
als vaste waarde in de T3000 wor-
den ingevoerd of kan de interne tem-
peratuursensor van het meetappa-
raat worden gebruikt. 

De invloed van de bepaalde tempe-
ratuur op de houtvochtigheid wordt
automatisch meegenomen bij de
vochtberekening.



Op objecten met een oppervlakte temperatuur in de buurt of
onder het dauwpunt condenseert water, wat
schimmelgroei in de hand werkt.

Kritische klimaatomstandigheden die bevorde-
rend voor schimmelgroei zijn, heersen reeds
voor het bereiken van het dauwpunt. Daarom
beschikt de T3000 naast de dauwpunt regi-
stratie ook over een meetfunctie voor het be-
palen van het “kritische dauwpunt”. 

Deze definieert de temperatuur, die, in betrekking tot een
concrete luchtvochtigheid (70, 75 en 80% R.V.
naar keuze) reeds tot het ontstaan van schim-
mel kan leiden. 

Bij schade analyse in omgevingen met onop-
vallende klimaatwaarden is het bij metingen,
bijvoorbeeld achter schilderijen en wand- of
kledingkasten, belangrijk het kritische dauw-
punt te kennen.

Kritisch dauwpunt – praktijk gerichte meetgrootte voor het 
beperken van vocht- en schimmelschades
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Alle klimaatsensoren maken een nauw-
keurige meting van luchttemperatuur,
dauwpunttemperatuur, mengverhouding
evenals relatieve en absolute luchtvoch-
tigheid mogelijk.

Tijdens de meting kunnen de waarden
voor luchttemperatuur, luchtvochtig-
heid en dauwpunttemperatuur tegelijk
in real-time op het display van de
T3000 worden weergegeven.

Naar keuze kunnen naast deze drie
meetgrootheden onderin het weergave-
gebied van het meetapparaat als extra
ook de minimale, maximale en gemid-
delde waarden worden weergegeven of
kunnen de actueel gemeten waarden
worden vastgehouden. 

Dankzij de geïntegreerde loggerfunctie
van de T3000 kunt u ook duurmetin-
gen van 5, 10, 30 of 60 minuten uitvoe-
ren en tegelijk alle klimaatwaarden
registreren.

Klimaatsensor TS 210 SDI

Universele sensor voor nagenoeg alle
meeteisen op het gebied van het kli-
maat. Omdat er bij gebruik in de prak-
tijk vaak sprake is van een hoge stof-
en vuilbelasting, waardoor valse meet-
resultaten kunnen ontstaan en de levens-
duur van de sensor kan verkorten, is de
TS 210 SDI � seriematig uitgerust met
een metaalgaasfilter (gaze-filter).

Voor omgevingen met een hoge vuil -
belasting is voor deze sensor optioneel
een RVS-sinterfilter verkrijgbaar (zie
 accessoires, pagina 11).

Hoge temperatuur-klimaatsensor
TS 230 SDI

De 250 mm lange, met teflon-sinterfilter
uitgeruste RVS-sensor � maakt metin-
gen in zones met hoge temperaturen
mogelijk, bijv. bij droogprocessen tot
140 °C, bij kortstondige metingen ook
tot 180 °C.

Klimaatsensor TS 250 SDI

Met een lengte van 250 mm en een dia-
meter van slechts 5 mm, is deze minia-
tuur klimaatsensor � zeer geschikt
voor het meten van temperatuur en
vochtigheid op moeilijk toegankelijke
plaatsen en voor hygrometrische com-
pensatievochtigheidsmetingen in boor-
gaten vanaf een diameter van 5 mm.

�� �

T3000-sensoren voor klimaatmeting
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Met deze anemometersensoren kunnen
tegelijk stromingssnelheid en tempera-
tuur van de lucht worden gemeten en
op het display van de T3000 worden
weergegeven. 

Naar keuze kunnen van beide meet-
grootheden onderin het weergavege-
bied van de T3000 naar keuze ook de
minimale, maximale en gemiddelde
waarden worden weergegeven of kun-
nen de actueel gemeten meetwaarden
worden vastgehouden. 

De loggerfunctie van de T3000 maakt
ook tijdgedefinieerde duurmetingen mo-
gelijk en registreert alle meetwaarden
gedurende de gekozen tijdsinterval.

Voor optimale volumestroommetingen
kan in het T3000-menu ook voor alle
anemometersensoren naar behoefte
het type kanaaloppervlak als rechthoek
of rond worden voorgeselecteerd.

Anemometersensor TS 410 SDI 

Deze sensor � is niet alleen geschikt
voor het controleren van de verdeling
van stroming en temperatuur in ventila-
tie- en aircosystemen, maar ook voor
het vinden van zwakke plekken bij het
aantonen van de luchtdichtheid van
 gebouwen (Blower Door).

Waterschadebedrijven gebruiken hem
ook voor de capaciteitscontrole van 
hun drooginstallaties bij de isolatie -
droging na waterschade, want met de
TS 410 SDI kan snel een nauwkeurig
worden vastgesteld of bij de ventilatie-
openingen voldoende luchtstroming
voor isolatiedroging aanwezig is.

Anemometersensor TS 430 SDI 

Voor meettaken, waarbij zeer nauwkeu-
rige resultaten nodig zijn, vooral bij
kleine stromingen tot 2 m/s, is de ane-
mometersensor TS 430 SDI � met een
nauwkeurigheid van 0,04 m/s verkrijg-
baar.

Anemometersensor TS 470 SDI 

Als voordelige standaard-anemometer-
sensor is bovendien de TS 470 SDI �
met kunststofpunt beschikbaar.

�

� �

�

�

T3000-sensoren voor luchtstromingsmeting

Praktisch: Geïntegreerde display-zoomfunctie
voor foto documentatie.

Veel schade experts maken, voor het opmaken van rapporten, 
graag foto’s van de metingen met de meetwaarden.

Om de meetresultaten, ook bij een snelle foto uit de losse hand, 
duidelijk te presenteren, beschikt de T3000 over een handige functie 
om de meetwaarden groot weer te geven.

Eenmaal kort op de aan/uit knop drukken en de meetwaarden op de 
display verschijnen in grote cijfers. Het normale display verschijnt weer door
nogmaals kort op de aan/uit knop te drukken. Zo lukt het altijd om een
duidelijke foto van de meetwaarden te krijgen.
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Naast voor metingen zonder specifieke
materiaalvoorkeuze, waarbij voor de
vochtindicatie dimensieloze cijferwaar-
den worden weergegeven, kan bij deze
sensoren ook worden gekozen voor an-
hydriet- of cementdekvloer. 

Bij de dekvloervoorkeuze worden de
meetresultaten indicatief direct in
massa-% en CM% op het T3000 display
weergegeven. Vooral voor vloerleggers
is de geïntegreerde meetwaardeconver-
sie een praktisch hulpmiddel voor het
snel controleren van de belegbaarheid.

De in de T3000 geïntegreerde grafische
rastermeetfunctie maakt bovendien het
registreren, visualiseren en analyseren

van vochtverdeling dicht aan de opper-
vlakte of dieper zo eenvoudig als nooit
tevoren !

Alarmfunctie

Bij alle materiaalvochtigheidssensoren
kan daarnaast een individuele alarm-
grenswaarde worden vastgelegd. 

Dankzij deze functie kunnen ook grote
vlakken snel en effectief worden geme-
ten, zonder voortdurend op het display
te hoeven kijken: Zodra de gekozen
grenswaarde wordt overschreden, alar-
meert de SDI-sensor de gebruiker met
een akoestisch signaal !

Microgolf-vochtsensor 
TS 610 SDI

Door de microgolftechnologie is de 
TS 610 SDI � geschikt voor niet de-
structieve diepte-vochtmeting tot een
materiaaldiepte van 30 cm.

Een ander voordeel van dit proces is
de onafhankelijkheid van de verziltings-
graad van het materiaal. Bij het micro-
golfproces speelt het daarom geen rol
of bij een oud of een nieuw bouwwerk
(hygroscopische vochtverschijnselen)
wordt gemeten.

Materiaalvochtigheidssensor 
TS 660 SDI 

Het toepassingsgebied van deze diëlek-
trische vochtsensor � is het niet de-
structief bepalen van de vochtverdeling
dicht onder het oppervlak tot 4 cm
diepte.

� �

T3000-sensoren voor niet destructieve 
materiaalvochtigheidsmeting

Bij materiaal vochtmetingen met de T3000 kan naast ongedefinieerd materiaal ook 
direct voor anhydriet- of zand-cement vloer gekozen worden, waarbij dan de indicatieve
meetwaarden in massa of CM % weergegeven wordt.

Vochtverdeling kan met de rastermeting
gedetecteerd en direct grafisch
 gevisualiseerd worden.

De TS 610 SDI en TS 660 SDI zijn optimaal
geschikt voor gecombineerde metingen 
ter bepaling van de vocht verdeling.
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De sensor met de nauwkeurigheids-
klasse 2 is zeer geschikt voor het ge-
bruik van temperatuurcompensatie bij
het bepalen van de houtvochtigheid of
voor dauwpunttemperatuurcontrole.
Door de constructie kan de oppervlak-
tetemperatuur zeer nauwkeurig wor-
den gemeten.

Naast de gemeten temperatuurwaarde
kunnen ook de minimale, maximale en
gemiddelde waarden worden weerge-
geven of kan de actueel gemeten
meetwaarde worden vastgehouden.

Op de kop van de 150 mm lange meetstift (ø 3,5 mm) is een 
zilvercontactstuk (ø 6 mm) geplaatst, waarmee de oppervlaktetemperatuur wordt gemeten. 

Deze sensor registreert al de meest
 geringe waterstofconcentraties vanaf 
1 ppm H2 en maakt zo het nauwkeurig,
niet destructief lokaliseren van bijvoor-
beeld scheuren en lekkages bij drukva-
ten, leidingen en tanks, etc. mogelijk. 

Toe- en afnemende waterstof-concen-
traties worden tijdens de meting zowel
door een akoestische indicator in de
sensorgreep, als door de numerieke
weergave van de indicatiewaarde op
het display van de T3000 weergegeven.

Uitgebreide informatie over de toepas-
singsmogelijkheden van dit traceergas-
sensorsysteem vindt u in onze aparte 
TS 810 SDI folder.

T3000-sensor TS 131 SDI 
voor het meten van oppervlaktetemperaturen

T3000-sensor TS 810 SDI 
voor het meten van traceergas-concentraties

Voor metingen op lastig 
bereikbare plaatsen is optioneel 

een telescoop staaf en een 
speciale sensorhouder voor 
de TS 810 SDI beschikbaar. 

Deze en verdere toebehoren 
vind u op de volgende pagina’s.
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SDI-sensor TS 131 SDI TS 210 SDI TS 230 SDI TS 250 SDI TS 410 SDI TS 430 SDI TS 470 SDI TS 610 SDI TS 660 SDI TS 810 SDI

Sensortype Temperatuur Klimaat Anemometer Materiaalvochtigheid Traceergas

Te bepalen meetgrootheden
[meeteenheid]

Oppervlakte-
temperatuur
[°C, °F] 

Luchttemperatuur [°C, °F], 
relatieve vochtigheid [% r.v.], 
absolute vochtigheid [g/m³], 
dauwpunt [dp °C, dp °F], 
kritisch dauwpunt [°C, °F],

mengverhouding [g / kg droge lucht]

Luchttemperatuur [°C, °F], 
luchtstromingssnelheid [m/s]

Dieper 
liggende 

vochtigheid
[digits]

Vochtigheid
dicht onder
het oppervlak

[digits]

Waterstof -
concentratie
[digits]

Opper -
vlakte-
tempera-
tuur

Meetprincipe NTC

Meetbereik 
-50,0 °C 

tot 
+150,0 °C

Resolutie 0,1 °C

Nauwkeurigheid ±0,1 °C ¹

lucht -
tempera -
tuur

Meetbereik 
-20,0 °C 

tot 
+50,0 °C

-40,0 °C tot
+140,0 °C,
kortstondig
tot +180 °C

-40,0 °C
tot 

+100,0 °C

0,0 °C 
tot 

+50,0 °C

Resolutie 0,1 °C 0,1 °C

Nauwkeurigheid 

±0,4 °C 
(bij -10 °C 
tot +50 °C),
anders 
±0,5 °C

±0,2 °C 
(bij 20 °C),
±0,7 °C 
(bij -40 tot
+140 °C)

±0,2 °C 
(bij 20 °C),
±0,7 °C 
(bij -40 °C 
tot +100 °C)

+0,7 °C 
(bij v > 0,5 m/s)

+1,0 °C 
(bij v > 
0,5 m/s)

Lucht -
vochtig -
heid

Meetbereik 0,0 tot 
95,0 % r.v.

0,0 tot 
100,0 % r.v.

0,0 tot 
95,0 % r.v.

Resolutie 0,1 % r.v.

Nauwkeurigheid ±2 % r.v. ±2 % 2 ±2 % r.v.

Materiaal-
vochtig-
heid

Meetprincipe Microgolf Diëlektrisch

Meetbereik 0,0 tot 200,0 digits

Resolutie 0,1 digit

Nauwkeurigheid 0,1 digit

Indringingsdiepte Tot 300 mm Tot 40 mm

Lucht -
stroming

Meetbereik 0,00 tot 
20,00 m/s

0,00 tot 
2,00 m/s

0,00 tot 
20,00 m/s

Resolutie 0,01 m/s

Nauwkeurigheid

± (0,2 m/s 
+ 2 % van 
de meet-
waarde)

± (0,04 m/s 
+ 1 % van 
de meet-
waarde)

± (0,2 m/s 
+ 3 % van 
de meet-
waarde)

Waterstof
concen -
tratie

Meetbereik 0 tot 1.000
ppm H2

Aanspreek -
gevoeligheid 1 ppm H2

Sensor-
element

Materiaal RVS Polycarbonaat RVS RVS RVS RVS Polycarbonaat Composiet Aluminium beschrijving 
van dit traceer-

gassensor-
systeem vindt 

u in onze 
informatiefolder
“TS 810 SDI”

Lengte / ø 150 mm / 
3,5 mm

108 mm / 
12 mm

250 mm / 
12 mm

250 mm / 
5 mm

210 mm / 
6 mm

210 mm / 
6 mm

200 mm / 
12 mm

45 mm / 
32 mm 55 mm

Sensorgreep Omgevingsvoorwaarden 0 °C tot +50 °C (meetelektronica in greep)
1 bij 0 °C tot +70 °C; ² bij 0 tot 90 % r.H., ±3 % bij 90 tot 100 % r.H.

Overzicht SDI-sensoren
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� Meetpuntsticker

Punctuele vergelijkingsmetingen.

Sticker voor tijdelijke bevestiging op het
meetpunt – na gebruik restloos te ver-
wijderen – met twee notitievelden voor
gemeten waarde en datum. 

Door de punctuele vergelijking van voor-
gaande en actuele meetwaarden, kan
bijv. snel en eenvoudig het droogverloop
worden geanalyseerd of kunnen koude-
bruggen worden onderzocht.

Rol met 100 stuks sticker.

	 Kalibratieblok

Voor éénpuntskalibratie (r.v.) van de 
T210, T260, TS 210 SDI en de TS 230
SDI met gebruik van de betreffende ka-
libratie-ampullen (levering zonder sen-
sor en ampullen).


 Kalibratie-ampullen voor T210,
T260, TS 210 SDI en TS 230 SDI

Leverbaar voor 35, 50 en 80 % 
vochtigheid.


� Siliconen beschermhoes
Passend voor de T3000 en de compacte
handmeters T210, T260, T510, T610 en
T660.

De ideale bescherming van uw meet -
apparaat tegen vuil, krassen en uit de
hand glijden. USB aansluiting blijft bij
deze hoes ook bereikbaar.

� Telescoopstaaf 

Voor het aansluiten van SDI-sensoren.
Staaflengte en hoek van de sensor zijn
variabel verstelbaar. Comfortabel meten
bij laag- en hooggelegen, slecht bereik-
bare locaties.

� Universele sensorhouder

Houder voor de telescoop staaf ter be-
vestiging van alle SDI sensoren (behalve
TS 810 SDI.

� Sensorhouder TS 810 SDI

Houder voor de telescoop staaf ter be-
vestiging van de traceer gas sensor 
TS 810 SDI.

� TC 30 SDI verbindingskabel 

Voor het aansluiten van SDI-sensoren
op de T3000.

� RVS-sinterfilter 
voor T210, T260, TS 210 SDI

Wissel-beschermkap voor toepassings-
gebieden met een hoge vuilbelasting.

� MultiMeasure-koffer 2

Standaard-draagkoffer voor T3000 en
accessoires.

� Holster 3 MM-serie 

Riemtas met draagband voor T3000 en
compact-handmeetapparaten T210,
T260, T510, T660. 

� Displaybeschermfolie voor T3000

Op maat uitgesneden voor het T3000-
display, optimale hechteigenschappen,
eenvoudige en snelle montage, onbe-
perkte displayweergave.

� �

� ��

	




� � � 
�


�

MultiMeasure-accessoires

Lengte 
variabel 
verstelbaar,
buigbare kop
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Passieve elektroden voor het bepalen van de materiaal- of houtvochtigheid, evenals het vocht in minerale, poreuze bouwmate-
rialen, zoals pleister- en  dekvloermortel volgens het weerstandsproces. Bij het meten met de T3000 kunnen met deze
elektroden, naast directe waarden ook de minimale, maximale, gemiddelde en “Hold”-waarden worden weergegeven. 

� � � � � � ��

�

�

� � � �

�

�

�

�

�

�

�

Elektroden en toebehoren voor hout- en
 bouwvochtmetingen met de T3000



� TS 4/200 en 
� TS 4/300 ronde elektroden

Zeer dunnen insteekelektroden (ongeï-
soleerd, ø 2 mm) voor vochtmeting in
bouw- en isolatiematerialen boven voe-
gen of door een voegenkruising. 

TS 4/200 (lengte 200 mm)
TS 4/300 (lengte 300 mm)

� TS 8/200 en 
� TS 8/300 ronde elektroden

Ongeïsoleerde insteek-elektroden 
(ø 4 mm) voor vochtmeting in onbe-
werkte delfstoffen zoals houtwol of
zaagspanen. 

TS 8/200 (lengte 200 mm)
TS 8/300 (lengte 300 mm)

� TS 12/200 en 
� TS 12/300 ronde elektroden

Geïsoleerde elektroden (ø 4 mm) voor
gerichte vochtmeting in verborgen con-
structie lagen, waarbij het noodzakelijk
is dat de elektrodeschacht geïsoleerd
is. Een ontbrekende isolatie zou het
meetresultaat vervalsen. 

Praktisch worden ze hoofdzakelijk ge-
bruikt bij het bepalen van de vochtver-
deling bij dubbele wanden of plafonds.
zwevende vloeren, metselwerk met
spouw, houten balkplafonds, dakisolatie. 

TS 12/200 (lengte 200 mm)
TS 12/300 (lengte 300 mm)

� TS 12/600 round electrodes

Geïsoleerde elektrode met een lengte
van 600 mm (ø 8 mm /ø 4 mm), voor
gebruik op platte daken en bij vocht -
metingen in zeer dikke wanden.

TS 12/600 (lengte 600 mm)

� TS 70 inslag-elektrode

Met bewegend geleide slaggreep voor
nauwkeurige zone-, resp. dieptemeting,
vooral bij houtsoorten met verschillende
vochtverdeling, bijv. vloeistofnesten bij
gebruik van teflon-geïsoleerde elektro-
depunten. Deze zijn leverbaar is lengten
45 en 60 mm.

	 TS 60 hand-elektrode

Slagvaste kunststofgreep met twee zes-
kant wartelmoeren, waarin elektrode-
punten met de volgende lengten kunnen
worden geplaatst: 

• 20 mm (max. indringings-
diepte 14 mm) 

• 30 mm (max. indringings-
diepte 24 mm) 

• 40 mm (max. indringings-
diepte 34 mm) 

• 60 mm (max. indringings-
diepte 54 mm)

Toepassingsbereiken zijn houtvochtme-
ting bij snoeihout of plaatmateriaal van
hout (bijv. spaanplaat of vezelplaat) en
het bepalen van vochtigheid bij zachte
bouwmaterialen, zoals gips of pleister-
mortel.


 laagdikte-elektroden TS 24/250

Het toepassingsbereik is een gerichte
laagvochtigheidsmeting in homogene
bouwmaterialen bij gebruik van contact-
massa. 

De materiaalvochtigheid kan op basis
van de lengte tot een maximale diepte
van ca. 250 mm worden bepaald. 

De elektrode bestaat uit een elektrode-
buis en een elektrodestaaf. De elektrode-
buizen (ø 8 mm) zijn geïsoleerd en voor-
zien van een diepteschaal, zodat de
meetwaarde gericht op de gewenste
meetdiepte kan worden bepaald.

� TS 16/200 en
� TS 16/300 vlakke elektroden

Het toepassingsgebied komt overeen
met het toepassingsbereik van de ge-
ïsoleerde ronde elektroden TS 12/200
en TS 12/300. 

Het voordeel van vlakke elektroden 
(1 mm vlak) is dat boringen in het op-
pervlak vervallen en de elektroden na
het verwijderen van de sokkel door de
randvoeg kunnen worden ingevoerd. 

TS 16/200 (lengte 200 mm)
TS 16/300 (lengte 300 mm)

 TS 20/110 borstelelektroden

Met 110 mm lange borstelkop (ø 7 mm)
en geïsoleerde schacht. 

Het toepassingsbereik is een gerichte
vochtigheidsmeting in homogene bouw-
materialen zonder gebruik van contact-
massa. Het koppelen aan het meetgoed
gebeurt via een borstelkop.

� Teflongeïsoleerde 
elektrodepunten

Leverbaar in de lengten 45 en 60 mm,
ø ca. 1,5 - 2 mm

� Vervangings-elektrodepunten

Ongeïsoleerd.

� TC 20 verbindingskabel 

Voor het aansluiten van MultiMeasure-
elektroden voor bouw- en houtvochtig-
heidsmetingen, evenals voor sensoren
van andere fabrikanten op de BNC-aan-
sluiting van de T3000.

� Contactmassa

� Test block V1

Voor het controleren van meetafwijkin-
gen en ter controle van de meetnauw-
keurigheid bij gebruik van weerstands-
elektroden voor hout- of bouwvochtig-
heidsmetingen met de MultiMeasure-
meetapparaten T510 of T3000.

� Adapterset TS 60

Deze set bestaat uit twee speciale adap-
ters met binnendraad en spanring voor
het aansluiten van vlakke en ronde elek-
troden op de handelektrode TS 60.

Bij gebruik van deze combinatie bent u
er altijd zeker van dat de elektroden
 parallel en op de juiste afstand van
 elkaar ingezet worden voor het beste
meetresultaat.
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Met de adapterset TS 60 (19) kunt u elektroden uit de MuliMeasure-serie op de
 handelektrode TS 60 (9) aansluiten. De adapterset is aan beide zijden voorzien van een
binnendraad waarin de handelektrode en de elektrode kop geschroefd kunnen worden
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VOORDELEN IN DE PRAKTIJK :

Volledig door Trotec ontwikkelde
 analysesoftware

Maakt universeel meetgegevens –
management mogelijk voor de
meest uiteenlopende meetapparaten
in één centrale tool

Uniek voor alle ondersteunde appa -
raten: geautomatiseerd aanmaken
van rapporten, inclusief talrijke voor-
geproduceerde tekstmodules met
een volledige bewerkingsfunctie

MultiMeasure Studio Professional
is de ideale software oplossing
voor de dagelijkse praktijk
rondom bouwschades 
en -droging:

Lekkage zoekenW

GebouwdiagnostiekW

Onderzoek en sanering vanW
schimmelschade

Waterschade saneringW

Bouwdroging W

Profiteer van onze unieke software voor het beheren, analyseren en 
het maken rapporten van uw meetprojecten.

MultiMeasure Studio Professional ondersteunt u daarom bij
alle stappen- omdat deze software optimaal voor uw werk
geprogrammeerd is en met praktisch alle meetapparaten die
u dagelijks gebruikt kan samenwerken.

Drie specialiteiten zijn verenigd in alle edities van
MultiMeasure Studio Professional:

Een briljante data-analist organiseert de meetwaarden en
de grafische weergave van alle compatibele meetapparaten.

Een veelzijdige projectmanager maakt een gelijktijdige
flexibele verwerking van uw data voor opdrachtgever, meet-
project en rekeningontvanger mogelijk met een variabele toe-
wijzing van de meet- en saneringsprojecten

En met de unieke rapportfunctie beschikt u over een begena-
digd auteur, die u met kant en klare tekst bouwstenen en
rapportage voorbeelden van professionele meetberichten en
schaderapporten ter zijde a staat. 

Veel meetapparatuur wordt tegenwoordig inclusief software
geleverd. Wat daarbij ontbreekt is een allesomvattende en
 effectieve synchronisatie naar uw praktijkeisen. Tenslotte
stopt uw werk niet na het meten - het begint nu pas.

Meetgegevensmanagement –
MultiMeasure Studio Professional Software

In de praktijk bedacht –
voor de praktijk gemaakt

Meetgegevens uitlezen en grafisch weergeven, meetprojecten
vastleggen en rapporten opstellen, alles compleet en eenvoudig als
nooit tevoren met MultiMeasure Studio Professional

Exclusief
alleen bij 
Trotec
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Data uitlezing en grafische weergave

MultiMeasure Studio Professional maakt een automatische uitlezing van meetgegevens van verschil-
lende compatibele apparaten mogelijk en daarbij de handmatige dataverwerking van meetapparatuur
van andere aanbieders. Alle meetgegevens zijn eenvoudig grafisch weer te geven in allerlei vormen
en eenvoudig in een rapport over te nemen. Een Excel exportfunctie is ook beschikbaar.

Projectmanagement voor klant- en meetgegevens

MultiMeasure Studio Professional biedt u een centrale beheersfunctie voor alle meetplaatsen 
en klantgegevens met separate opdrachtgever- en factuuradressen. Meetprojecten kunnen 
indien  gewenst eenvoudig naar andere klanten of filialen geëxporteerd worden. 
En dankzij de geïntegreerde backup functie bent u beschermd tegen het verlies van uw data.

Rapportfunctie voor geautomatiseerde berichten

MultiMeasure Studio Professional beschikt over een unieke geautomatiseerde rapportfunctie. 
Het was nog nooit zo eenvoudig om professionele berichten te schrijven. met een enkele klik kunt u
niet alleen velden uit uw klant- en meetgegevens in het rapport invoegen, maar ook vooraf
 geschreven of beschikbare tekstbouwstenen voor bijna alle toepassingen.

Samen met de mogelijkheid uw logo eenvoudig te integreren en kop- en voetteksten toe te 
voegen is het mogelijk in een handomdraai zeer professionele rapporten te schrijven 
die bij uw klanten een positieve indruk zullen achterlaten!

Meer informatie over de rapportfunctie op blz. 18…

MultiMeasure Studio 
Professional is modulair, 
makkelijk te leren en in twee
 edities leverbaar, die optimaal
toegespitst zijn verschillende
 eisen:

Pro-Modul 1
voor lekdetectie, bouwwerk- en
schimmeldiagnostiek, zo ook
Pro-Modul 2 voor waterschade-
en bouwbranche.

Waarom gecompliceerd, 
als het ook eenvoudig kan!
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Met de Pro-Modul 1 van MultiMeasure Studio Professional
profiteren schade-experts niet alleen van de mogelijkheid tot
het direct uitlezen van meetgegevens en grafische weergaven
van meerdere compatibele apparaten, ook de gegevens van
andere apparaten kunnen manueel ingegeven en geëvalueerd
worden – en alles compleet in één applicatie inclusief klant-
gegevens verwerken.

Zelfs de resultaten van fotografie kunnen effectief geïntegreerd
worden – tenslotte telt aan het eind de finale diagnose – en
hier scoort de Pro-Modul 1 met de unieke rapportfunctie pun-
ten: Voor verschillende bouwdiagnostische technieken zijn
voor geformuleerde tekst bouwstenen voorhanden, die het
opstellen van een professionele rapportage eenvoudiger en
sneller dan ooit maken.

Meetprojecten, klantgegevens, documentatie –
alles centraal in één toepassing.

Capacitieve vochtmetingW

Weerstand vochtmetingW

Microgolf vochtmetingW

Hygrometrisch onderzoekW

Endoscopie en leidingcamera inspectieW

KleurstofanalyseW

TraceergasanalyseW

Ultrasoon- en correlatieanalyseW

Thermografie- en IR-thermometrieW

PotentiaalverschilanalyseW

AnemometerW

Calcium carbide meetmethodeW

SchimmelanalyseW

Alles compleet 
van bouwwerkdiagnostiek tot 
lekdetectie

Omdat het aantal schimmelschades in gebouwen toeneemt,
wordt een professionele schade-analyse voor steeds meer
schade-experts een belangrijk punt van aandacht. Gelijktijdig
ontbreekt er een eenduidige standaard voor de vaststelling
en rapportage hiervan. MultiMeasure Studio Professional biedt
hierop een antwoord.

In directe dialoog met veel experts hebben wij systematisch
veelomvattende tekst bouwstenen omtrent schimmel diagnos-
tisch onderzoek bewerkt en in Pro-Modul 1 geïntegreerd.

Op deze wijze staat u een universeel bruikbare standaard ter
beschikking  voor het vaststellen en documenteren van schim-
melschades. Voor schimmeldiagnose bevat de Pro-Modul 1
praktisch alle tekst bouwstenen die voor een snelle en pro-
fessionele schimmelschade rapportage nodig zijn.

Plus extra bouwstenen 
voor het documenteren 
van schimmelschades

Pro-Modul 1 – Uw nummer 1 
voor alle metingen

De Pro-Modul 1 biedt u uitgebreide rapportage bouwstenen voor alle meetmethoden:

De LiveLog-functie van 
MultiMeasure Studio maakt een
 automatische meetgegevens opslag
mogelijk van compatibele apparaten,
direct tijdens de meting. Praktisch
 bijvoorbeeld bij matrixmetingen ter
plaatse met Windows tablet of laptop
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Pro-Modul 2 –
Dubbelvoordeel voor de waterschade- en
bouwbranche
Snellere resultaten – perfect gesynchroniseerd

Met de Pro-Modul 2 van MultiMeasure Studio Professio-
nal kunnen waterschade- en bouwbedrijven veel tijd en
daarmee geld besparen.

Registreer en beheer uw vocht- en klimaatmetingen voor
schade- en resultaatvaststelling, klantgebonden, compleet 
in één applicatie.

Wat waren de bevindingen omtrent de schade, was de bouw
droog, wanneer zijn de apparaten weg gehaald? De Pro-
Modul 2 van MultiMeasure Studio bevat alle antwoorden voor
u en maakt het mogelijk, om dankzij de geautomatiseerde
rapportfunctie, professionele meetrapportages, het drogings-
verloop en zelfs aanbiedingen te schrijven met enkele kliks.

Van matrix vochtmetingen tot seriematige klimaatmetingen
– alle meetgegevens kunt u in Pro-Modul 2 centraal uitlezen,
grafisch weergeven of indien gewenst in Excel importeren.

En dank zij de geïntegreerde gegevenssynchronisatie met
MQDatamonitor kunt u nu ook alle meetgegevens van alle
 ingezette doorstroom-regeleenheden (DA) continue uitlezen
en kunt u op deze wijze zeer gedetailleerde eindrapportages
voorbereiden, waar steeds meer verzekeringsmaatschappijen
om vragen.

Verschillende gegevens omtrent een project kunt u eenvoudig
ex- en importeren. Ook kunnen eenvoudig meetgegevens
 uitgewisseld worden tussen filialen.

Pro-Modul 2 – uw voordelen

Meting, evaluatie, drogingsverloop, eindrapportage –W
alle meetgegevens compleet in één applicatie

Geautomatiseerde rapportfunctie met speciale W
tekst bouwstenen voor klimaat- en vochtmetingen,
 waterschadesanering en bouwdroging

MQDatamonitor – synchronisatie met directe W
uitlezing van verschillende meetgegevens 
van alle actieve doorstroom-
regeleenheden
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Geautomatiseerde rapporten – geniaal eenvoudig voor 
gewoon geniale rapportages

Rapport? Klaar!

Meetgegevensmanagement, grafische weergaven maken en rapporten schrijven kan met Multimeasure Studio Professional eenvoudiger en
sneller als ooit tevoren: Lees de meetgegevens van meerdere apparaten af en voeg die aan projecten en betreffende klanten toe. 
Zowel spread sheet data als grafische weergaven kunnen direct in een rapport overgenomen worden, en met de voorbereide 
tekst bouwstenen en voorbeelden wordt een bericht bijna vanzelf opgesteld.

*  Afhankelijk van Pro-Modul, 
zie tabel op blz. 19

Geautomatiseerde rapport -
functie met compleet voor ge -
formuleerde en aan te passen
tekst bouwstenen* voor:

Lekdetectie en bouwwerk -W
diagnostiek

SchimmeldiagnostiekW

Klimaat- en vochtmetingenW

Waterschade saneringW

BouwdrogingW

Plus de aanvulmogelĳkheid vanW
eigen tekst bouwstenen

Inclusief complete 
voorbeelden* voor:

Meetrapport bouwwerk -W
diagnostiek/thermografie

Meetrapport schadevrĳe W
lekdetectie

Meetrapport schimmeldiagnoseW

Meetrapport vochtmetingenW
 algemeen

Aanbieding waterschadeW
 sanering/bouwdroging

Eindrapportage waterschadeW
 sanering/bouwdroging

Een bekend gezegde is: Wie schrijft, die blijft. Wij zeggen:
Wie schrijft, blijft langer op kantoor.

Bespaart u zich deze tijd-in plaats van langer te blijven, beter
een blijvende indruk maken. En wel met indrukwekkende
meetrapportages, tijdbesparend opgesteld met de geniale
 geautomatiseerde rapportfunctie van MultiMeasure Studio
Professional.

Deze rapportfunctie is uniek in de bouwsector: Met een enkele
klik kunt u complete tekstvelden uit uw databank in een rap-
port invoegen, maar ook voorgeprogrammeerde tekst bouw-
stenen en voorbeeldfuncties voor praktisch iedere toepas-
sing.

Alle tekstelementen zijn eenvoudig over te nemen in uw rap-
port, eventueel aan te passen of te herschrijven. Natuurlijk
kunt u ook eenvoudig eigen tekst bouwstenen aan de software
databank toevoegen, die ook bij software updates behouden
blijven.

Samen met de eenvoudige integratie mogelijkheid voor uw
eigen logo, als ook eigen kop- en voetteksten maakt u dankzij
al deze functies in een handomdraai indrukwekkende rappor-
tages, die bij uw klanten een blijvende positieve indruk zullen
achterlaten.

Altijd actueel

Het repertoire beschikbare tekst bouwstenen wordt door ons
regelmatig uitgebreid en via de updatefunctie automatisch
geactualiseerd, zodat u rapportage altijd volgens de laatste
stand der techniek zijn.
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De functies van de 
MultiMeasure Studio edities 
vergeleken

Standard Professional

Pro-Modul 1
MT/SCHIM

Pro-Modul 2
WSB/BT

Update functie voor de software (online) W W W

Firmware update functie (online) met overeenstemmende apparaten W W W

Gegevensuitlezing met compatibele apparaten W W W

Aantal meting die opgeslagen kunnen worden 30 onbegrensd onbegrensd

Meetproject analyse met diagramfunctie W W W

Gecombineerde verwerking van klant- en meetgegevens W W W

Backup functie – W W

Exportfunctie complete meetprojecten – W W

Importfunctie complete meetprojecten – W W

Exportfunctie in Excel – W W

Geautomatiseerd opstellen van rapporten – W W

Actualiseringsfunctie tekst bouwstenen (online) * – W W

Inclusief tekst bouwstenen
voor opstellen rapporten,
compleet en bewerkbaar

Tekst bouwstenen lekdetectie en bouwwerkdiagnostiek – W –

Tekst bouwstenen schimmeldiagnose – W –

Tekst bouwstenen klimaat- en vochtmetingen – W W

Tekst bouwstenen waterschade sanering – – W

Tekst bouwstenen bouwdroging – – W

Onbeperkt aanvullen met eigen Tekst bouwstenen – W W

Synchronisatie van gegevens met MQDatamonitor – – W

LiveLog functie met overeenstemmende apparaten W W W

Matrix evalutie 
voor overeenstemmende
apparaten

Weergave oppervlakten W W W

Optionele contouren weergave – W W

Beschikbare kleurenschema’s 1 onbegrensd onbegrensd

Vrij te definiëren kleurem – W W

Manueel ingeven 
meetgegevens

Matrix max. 5 x 5 onbegrensd onbegrensd

X-Y diagram max. 5 onbegrensd onbegrensd

Overeenstemmende
 apparaten

T3000 multifunctioneel meetapparaat met SDI-sensoren q W W

T210 hygrometer q W W

T260 IR-thermohygrometer q W W

T510 hout- en bouwvochtmeter q W W

T610 microgolf vochtmeter q W W

T660 capacitieve vochtmeter q W W

DL200 (H, D, L, P, X) dataloggers – W W

BL30 datalogger – W –

Geplande Trotec meetapparatuur* – W –

Levering download download plus dongle

W Volledig functioneel

q Zonder rapportfunctie, max. 30 metingen op te slaan

*   Alle updates 12 maanden inclusief, daarna per optionele onderhoudslicentie

Pro-Modul 1 Pro-Modul 2

Pro-Modul 1 plus 
Pro-Modul 2

Benodigd besturingssysteem, Windows XP of hoger;
Beschikbare talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, Fins, Zweeds, Pools en Turks 

Overigens: Ook tussen grote versie updates voegen wij aan MultiMeasure Studio Professional cyclisch nieuwe attractieve functies toe – automatisch bij software
updates. Zo kunt u deze software altijd actueel in de praktijk inzetten. En mocht u bepaalde functies missen, neem dan eenvoudig contact met ons op. Een sterk punt
van MultiMeasure Studio Professional is tenslotte, dat deze software in nauwe samenwerking en dialoog met gebruikers uit de praktijk tot stand gekomen is. Graag
testen wij uw voorstel en kijken of het te integreren is.



Heeft u nog vragen? 
We adviseren u graag !

Contact :

Dryfast BV
Kreekweg 22
NL-3133 AZ Vlaardingen
Telefoon 010-4261410
Telefax 010-4730011
info@dryfast.nl
www.dryfast.nl

Dryfast BVBA
Klein Siberiestraat 1C
B-3900 Overpelt
Telefoon 03-5448394
Telefax 03-5448395
info@dryfast.be
www.dryfast.be

Multifunctioneel meetapparaat T3000 
plus MultiMeasure Studio Professional
De perfecte combinatie van universele meetwaarderegistratie 
en universeel meetgegevens management

Ten opzichte van de met de T3000 meegeleverde standaardversie, 
beschikt de optioneel verkrijgbare Professional-versie bovendien niet alleen over 
een uitgebreide databasestructuur voor het professioneel beheer en archivering van 
alle benodigde klant- en meetgegevens met backup-functie en een onbeperkt aantal 
metingen dat kan worden opgeslagen, maar ook over een unieke geautomatiseerde 
rapportaanmaak, met vele compleet voorbereide en tegelijk volledig bewerkbare 
tekstmodules voor gebouwdiagnose, vochtmeting, lekdetectie en thermografie.
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