
De DH8 is beschikt voor het meten van vocht/drogestof in vaste stoffen en vloeistoffen, op 
transportbanden of op andere plaatsen waar een product passeert.

Het inline LED/NIR vochtmeetsysteem DH8 is een volledig contactloos H2O meetsysteem op basis 
van het NIR-principe. Door meting met een hoge meetfrequentie en grote reproduceerbaarheid 
behaalt het systeem, afhankelijk van de uitvoering en toepassing, nauwkeurigheden van 0,1 - 1 %.
 
Bijzondere eigenschappen
Het systeem bemeet het oppervlak van een product (niet het volume) en is daardoor volledig ong-
evoelig voor dichtheidsvariaties. Het systeem is volledig ongevoelig voor kleur(variaties). Het sys-
teem is zeer eenvoudig en met een minimum aan kalibratiepunten af te stellen. 

Door het ontbreken van bewegende delen en kostbare halogeenlampen kunt u enorm op de gebrui-
kerskosten besparen. Door het gebruik van LED's wordt het energieverbruik gereduceerd tot een 
vrijwel verwaarloosbaar niveau. Het systeem heeft een levensduur van minstens 10 jaar, waarbin-
nen niet of nauwelijks (zelfs bij wisseling van de LED's) opnieuw hoeft te worden gekalibreerd.
 
Meetprincipe
Het meetprincipe is gebaseerd op gereflecteerde infrarood energie (NIR) in het golflengte gebied. 
De infrarood-energie wordt eerst door een infraroodbron op het product gestraald. De watermolecu-
len in het product absorberen een bepaalde hoeveelheid van deze energie, waardoor er minder 
energie wordt gereflecteerd naar de detector. Hierdoor is het mogelijk een verschil te bepalen tus-
sen deze beide energieniveaus. Dit verschil is evenredig met het vochtgehalte van het product. Het 
verlies in energie wordt veroorzaakt doordat de watermoleculen in trilling worden gebracht. De golf-
lengte waarbij dit effect optreedt ligt in het zogenaamde nabij infrarood gebied.

Speciale verwerkingssoftware
Door de unieke en speciale verwerkingssoftware waarmee het gereflecteerde licht wordt geïnter- 
preteerd zijn vaak 5 kalibratiepunten al voldoende voor een correcte kalibratie. Voor een optimale 
kalibratie van de apparatuur is een correcte monstername en een betrouwbare referentiemethode 
vereist.
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