
NAVODILA ZA UPORABO 
BREZKONTAKTNEGA 

MERILNIKA VLAGE



Brezkontaktni merilnik vlage deluje na principu kapcitivnega merilnega postopka in omogoča meritve vlage brez 
porušitve v betonu, lesu , estrihu in drugih gradbenih materialih.

Tehnične značilnosti:
- hiter prikaz vlage v materialih do globine 20... 40 mm
- prikaz stanja betrije
- avtomatski izklop
- funkcija MAX-/MIN
- funkcija meritve in zadržanja meritve
- ekran LCD-Anzeige z osvetlitvijo

Technični podatki:
Tip senzorja: metalni sferični
Merilno območje: 0 - 100
Odčitek: 1
Baterija : 9V
Mere: 180 mm×45mm×35mm
Masa: 180g

Opis:

1. Senzor/merilna krogla
2. MAX-/MIN-tipka
3. LCD prikaz
4. Vklop/izklop
5. Osvetlitev
6. Tipka MERITEV
7. Pokrov baterije



Funkcije posameznih tipk:

-tipka vklop/izklop: merilnik vključimo/izključimo

-tipka MEAS: merilnik začne z meritvijo takoj po pritisku na to tipko. Če tipko spustimo, se prikaže simbol HOLD 
na ekranu, kar pomeni, da je izmerjena vrednost na ekranu zamrznjena.

-tipka MAX-/MIN: med izvajanjem meritve pritisnite to tipko in na ekranu se pojavi simbol MAX – merilnik začne s 
prikazovanjem maksimalne vrednosti. Če to tipko še enkrat pritisnemo, se na displeju prikaže simbol MIN in 
merilnik začne s prikazovanjem minimalne vrednosti. S prtiskom te tipke 2 sekundi zapustimo MIN/MAX modus 
in merilnik prikazuje trenutne vrednosti.

-tipka s simbolom žarnice vklopi/izklopi osvetlitev ekrana

Uporaba:

Merilnik primite tako, da roke niso v bližini merilne krogle. Vlagomer ima avtomatsko samokalibracijo. 
Po vklopu pritisnite tipko  „MEAS“ in merilnik držite z okroglo merilno sondo v zraku – na displeju se pokaže  
„CAL“. Po ca. 2 sek dobimo na ekranu vrednost 000. S tem je inštrument kalibriran in sedaj lahko začnemo z 
meritvijo.
Tako pritisnemo spet tipko „MEAS“ in se z okroglo sondo dotaknemo površine, ki jo želimo preiskati-izmeriti. Pri 
tem pazite, da zaradi čimvečje točnosti držite inštrument  kar najbolj bolj pravokotno na merjenec. Izogibamo se 
vogalov  in  kotov.  Kovina/železo  v  merjenem gradbenem materialu  lahko  povzroči  napako  pri  meritvi.  Med 
meritvijo držite merilnik čimbolj zadaj, da je roka čimdlje od merilne krogle. 

Ne dotikajte se kovinskih površin! V kolikor je pod površino merjenca kovina, lahko vrednosti na displeju nihajo 
ca. 50 enot glede na okoliški suh material.
Merite minimalno  8... 10 cm od kotov in vogalov.

Material Vlaga (enot) Status

GIPS
< 30 suh

30 – 60 srednje vlažen
> 60 vlažen

CEMENT
< 25 suh

25 – 50 srednje vlažen
> 50 vlažen

LES
< 50 suh

50 - 80 srednje vlažen
> 80 vlažen



Tabela za pretvorbo enot v % vode v materialih

LCD prikaz Gips (mineral)
% vode

Cement / estrih
% vode

Les (bor) 
% vode

15
20 10

25 12

30 0,25 15

35 0,3 2,5 17

40 0,4 2,65 20

45 0,65 2,85

50 1 3,2

55 1,4 3,55

60 1,7 4

65 1,9 4,3

70 2,05 4,7

75 2,2 5,1

80 2,35 5,45

85 2,5 5,75

90 2,65 6,1

Vrednosti so povprečne in glede na lastnosti materialov različnih proizvajalcev lahko pride do odstopanj od 
navednih vrednosti.

Menjava baterije:

Ko se prikaže zgornji simbol na ekranu je potrebno zamenjati baterijo. Odprite pokrovček baterijo in jo 
zamenjajte z novo.

Odstranitev starih električnih in elektronskih naprav: 
V  interesu ohranjanja okolja  in  za  recikliranje  uporabljenih  surovin  ste  kot  porabnik pozvani,  da  rabljene 
in  pokvarjene  naprave  odnesete  na  javna  zbirna  mesta  električnega odpada. Znak  prečrtanega  smetnjaka 
namreč pomeni,  da  morate  ta  izdelek  oddati  na  zbirnem  mestu  za elektronske odpadke.

Odstranitev izrabljenih baterij / akumulatorjev:
Kot   potrošnik   ste   zakonsko   obvezani   za   vračanje  vseh  vaših rabljenih   baterij   in akumulatorjev. 
Odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana ! 
Baterije in akumulatorji,   ki   vsebujejo   škodljive   snovi   so   označeni   s   simbolom prečrtanega smetnjaka, 
kar pomeni,  da  tega  izdelka  ne  smete odvreči  med  gospodinjske odpadke. 
Pod simbolom je kratica za nevarno snov v izdelku: 
Cd= kadmij, 
Hg= živo srebro, 
Pb= svinec.

Vaše izrabljene baterije / akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih vaše skupnosti ali pri 
prodajalcih baterij / akumulatorjev. S tem izpolnjujete zakonske določitve in prispevate k varstvu okolja. 


