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Đồng Hồ Đo Ẩm
(kiểu dò kim & dò mặt phẳng)

Đồng hồ đo ẩm này có kích thước nhỏ, nhẹ, dễ mang theo. Là một dụng cụ đo ẩm cao
cấp. Rất thuận tiện để sử dụng và hoạt động. độ chắc chắn của nó sẽ cho phép nhiều năm
sử dụng nếu các kỹ thuật hoạt động phù hợp kỹ thuật. Xin vui lòng đọc các hướng dẫn sau:

1. Các tính năng
* Đây là một công cụ mạnh mẽ và đa năng để đo lường và chẩn đoán ẩm ướt trong

các tòa nhà và vật liệu xây dựng. sản phẩm này cho phép khảo sát xây dựng và các học
viên khác để đo độ ẩm của các yếu tố xây dựng như tường, sàn nhà và vật liệu xây dựng
khác chỉ đơn giản bằng 2 cách khác nhau cho thấy. Trong trường hợp này, một sự hiểu biết
chi tiết về các điều kiện độ ẩm của tài sản có thể đạt được.

* Đèn số hiển thị chính xác hoặc giới hạn khi một ánh sáng màu mã (LED) cho thấy
các điều kiện độ ẩm của vật liệu. Đèn tín hiệu  này kết hợp đo độ ẩm giúp người sử dụng
biết được phạm vi độ ẩm trong  các vật thể và theo dõi những thay đổi trong điều kiện chính
xác và đáng tin cậy.

* Được sử dụng các vi độc quyền máy tính LSI mạch và cơ sở thời gian tinh để cung
cấp đo lường chính xác cao.

* Các giá trị cảnh báo có thể được thiết lập bởi người sử dụng.

* Tự động tắt nguồn để tiết kiệm điện.

* Có thể giao tiếp với máy tính PC cho thống kê và in ấn bằng cáp tùy chọn và phần
mềm cho giao diện RS232..

2. Thông số kỹ thuật
Hiển thị: 4 chữ số, 10 mm Màn hình LCD

Với đền LED chỉ thị màu sắc

LED màu xanh lá cây báo hiệu  an toàn, không khí khô.

LED màu vàng báo hiệu ngưỡng vượt quá mức an toàn

Đèn LED màu đỏ báo hiệu độ ẩm vượt quá mức giới hạn.

Khoảng đo: 0 ~ 80% (khi mã = cd10))

Cảm ứng độ sâu: lên đến 50mm

Đo mã: (Xem Phụ lục này trên trang 7)

20 mã số cho các vật liệu khác nhau

Độ chính xác: ± 0,5% n hoặc ± 0,5%

Cho dù là lớn hơn
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PC giao diện: giao diện RS232

Nguồn cung cấp: kích thước 4x1.5 AAA (UM-4) pin

Power off: 2 chế độ

Hướng dẫn đi bất cứ lúc nào

Tự động tắt sau 5 phút từ hoạt động quan trọng nhất

Điều kiện hoạt động:

Nhiệt độ: 0-50 • C Độ ẩm: dưới 90% RH

Kích thước: 165x62x26mm hay 6.5x2.4x1.0 inch

Trọng lượng: 175g (Không bao gồm pin)

3. Mô tả chức năng điều khiển
3-1 Đầu kim  dò

3-2 đầu thăm dò (tiếp xúc vật cần đo tiết diện lớn)

3-3 ký hiệu kiểu tìm kiếm

3-4 màn hình hiển thị

3-5 cắm jack đầu kim dò

3-6 mã màu LED

3-7  Giữ phím max  (lưu kết quả vừa đo lên màn hình)

3-8  trở về không

3-9 Chọn trọng điểm

3-10 nút tắt bật nguồn

3.11 nắp pin

3.11 jack RS232c
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4. Thủ tục đo
4.1 bật phím nguồn màn hình đồng hồ hiển thị.

4.2 Để kiểm tra xem mã vật liệu là đúng bằng cách nhấn và nhả phím Select. Mã này
có thể được thay đổi bởi các  phím max hoặc phím Zero khi 'cdxx hiển thị lên  trên màn hình.
Đây là cd 'là tên viết tắt cho' mã 'và' xx 'là nguyên liệu mình cần đo. Nếu giữ phím max hoặc
zero trọng điểm, các mã vật liệu ”xx” sẽ chuyển sang mã tiếp theo cho tới khi các mã vật liệu
là đúng.

4.2.1 Mã lựa chọn

Mã vật liệu tiêu chuẩn cho chế độ tìm kiếm được 'cdlO' là phù hợp để đo mật độ vật
chất  như  cây thông, sồi, vv.

4.2.2 Mã số lựa chọn cho chế độ tìm kiếm

Mã vật liệu tiêu chuẩn cho chế độ tìm kiếm được 'cdlO' là phù hợp để đo mật độ vật
chất mà là giống như của cây thông, cây thông, sồi, vv Người dùng có thể thực hiện việc đo
lường chính xác bằng cách chọn một mã vật liệu giữa 'cdOl và 'CD20. mật độ của vật liệu
cần đo lớn hơn các mã vật liệu được lựa chọn. Đối với đo độ ẩm trong tường bê tông, người
sử dụng có thể lựa chọn mã quanh 'cd 18'.

4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của các mã vật liệu. Có nhiều yếu tố ảnh
hưởng đến các mã vật liệu, ví dụ, nhiều nơi khác nhau, đất khác nhau ngay cả khi ở một nơi
cùng sẽ dẫn đến đoạn mã khác nhau cho một loại vật liệu Cách tốt hơn để xác định mã số
vật liệu là dựa trên các xét nghiệm tiêu chuẩn bằng lò sấy mẫu của vật liệu cần đo. Các kết
quả đo được gần nhất với những phương pháp lò sấy là  cho vật liệu này để sử dụng sau
này.
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4.3 Đo độ ẩm

Kiểm tra chế độ hoạt động cụ thể  bằng cách nhìn vào biểu tượng '(0)’ trên màn hình.
Đó là một trong các chế độ tìm kiếm nếu biểu tượng ': (e):' hiển thị trên màn hình. Và nó
đang ở trong một chế độ Pin nếu không có biểu tượng này trên màn hình LCD.

4.3.1 Đo lường bằng chế độ đầu kim dò

Đẩy đầu kim vững chắc vào bề mặt của vật liệu sâu 6mm  tại điểm yêu cầu.

4.3.2 Đo lường bằng một chế độ tìm kiếm

Địa điểm tìm kiếm thăm dò đối với các bề mặt của vật liệu như tường, sàn, vv tại điểm
đo.

4.3.3 Đọc  các giá trị độ ẩm từ màn hình và lưu ý các điều kiện độ ẩm của vật liệu từ
mã màu LED.. .

4.3.4 Để giữ giá trị trong quá trình đo đạc nhấn giư HOLD đến khi biểu tượng xuất hiện
trên màn hình “max” muốn trở lại nhẫn giữ HOLD đên khi trên màn hình không hiển thị
“max”nữa 4,4 Zero hiệu chuẩn.

Bấm phím tắt/bật để bật đồng hồ . Khi thăm dò một vật liệu bất kỳ nào đó với bề mặt ít
nhât la 50cm  thì nhất nút Zero về “0”

4.4.1 Zero hiệu chuẩn trong một chế độ đấu dò kim

Bấm phím tắt/bật để bật đồng hồ trên. Hãy chắc chắn rằng nó đang ở chế độ sử dụng
đầu dò kim. Hãy để chân kim của đồng hồ không chạm vào một vật liệu nào trừ không khí.
Và nhấn nút Zero chìa khóa để làm cho màn hình hiển thị đồng hồ '0'.

4.4.2 Zero hiệu chuẩn trong một chế độ đo mặt phẳng

Khi đồng hồ đang ở chế độ dò kim, thay đổi nó sang chế độ đo mặt phẳng hãy nhẫn và
dữ phím select trong 3s.

Đầu thăm dò mặt phẳng của đồng đặt tiếp xúc với bề mặt phẳng của vật liệu . Và sau
đó bấm Zero chìa khóa để làm cho màn hình hiển thị đồng hồ '0' nếu chữ số khác trên màn
hình

4.5 Làm thế nào để thay đổi chế độ đo lường?

Bấm phím select và giữ  nó cho đến khi CH xuất hiện trên màn hình Chế độ đã thay đổi
sang chế độ khác sau khi nhả phím Chọn

5 Báo động những giới hạn
Đèn  LED tình trạng của độ ẩm. Nó được điều khiển bởi 2 giới hạn báo động. Các thiết

lập như sau:

Tất cả = 13 và Al2 = 18

Nếu báo <AL1, đèn LED màu xanh lá cây

Nếu báo Al2>  đèn LED màu đỏ

Nếu báo  giữa tất cả AL1và Al2, đèn LED màu vàng
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6. LƯU Ý
6.1 Xin vui lòng giữ nó ở nơi khô và chống bụi.

6.2 kết quả đo có thể khác nhau nếu tiến hành đo các vị trí khác nhau
Đó là bởi vì nước trong vật liệu không phân bố đều.

 Thay thế Pin Khi nó là cần thiết để thay thế pin, biểu tượng yếu pin sẽ xuất hiện trên
màn hình.

7. Cần thay thế pin

Khi biểu tượng yếu pin  xuất hiện trên màn hình, đó là thời gian để thay thế pin. Chú ý
lắp đúng chiều cực pin.

Appendix 1 : Code table for a Pin mode
Co

de
Materia

lsAbies grandis, Acer macrophyllum, Maple, Acer saccharum, Pine(scots),
yellow

Pine,
Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicu

s,
Eucalyptu

smicrocorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus cootorta, Pterygota
Cd

00
bequaertii, Quercus robuT, Pinus sylvestris, Balsa, Boxwood (maracaibo),
red Gum(American), Gum spotted, Gurjun. Birch, Cyprcss(African) KarrL
Oak(European), Oak(Japanese), black Poplar, Redwood(Baltic European),
Rosewood (Indian), Pine(lodgepole), Tallowwood, Wainut (American),Kapur
Araucari

a
bidwilli, Eucaly

ptus
cre

bra,
Eucalyptu

s
sali

gna,
Flindersia

brayleya
na,

Fraxinus Americana, Int
sia

biju
ga;

Podocarp
us

dacrydioid
es,Sequoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum(southern), Mahogany (west Indian),

Cd
01

Douglas fir, Maple (queensland), red (light or dark) Meranti, white Meranti,
Redwood( Californian), W

alnut
(n

ew
guinea). w

hite
P

ine
(

ne
w

Zealand),
Araucaria angustifolia
Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythrophleum
spp, Abies alba, F

agus
sylvatic

a,
Grevillea robusta, Jugl

ans
reg

Ia,
L

arixdel;iduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pinus caribaea,
Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata,

Cd
02

Thuja plicata, Tsuga heterophylla, red Cedar (western), Chestnut,
Greenheart.Hemlock (",estern), Larch ( European), Larch (Japanese), Queensland walnut,

red Seraya, Spruce, Silky oak( African), Silky oak( Australian), Pine (Corsican),
Pine, radiata, Walnut(European), Walnut (queensland), Whitewood, Yew,
Pine(oonderosa), Strinl!vbark, Oak (tasmanes~)
Khaya senegalensis, Podocarpus to tara, Quercus cerris, Ulmus American,

Cd
03

Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri( new Zealand), Lime, Elm(
English), white Elm, Matai, Oak( Turkey), Pyinkado

Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus
Cd

04
(keruing), Teak, Cordia alliodore, Larix occidental is, Pterocarpus soyauxii, Hickory,

Padauk( African)

Co
de

Materials
Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum,PterocarpusCd

05 indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon

Cd
06

Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, white Guarea
Abies pracera, Agathis robusta. Betula pendula, Croton megalocarpus,

Cd
07

Prunus avium, Agba, Birch( European), Cedar( west Indian), black
Guarea, Kauri (queensland), Walnut( African), Cherry (european), Utile

Cd
08

Chipboard, Paper
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Cd
09

Building, Wall, Concrete

APPENDIX 2: Density-Code table (only for refence)


