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Функция / Използване
Настоящият универсален влагомер за материали работи на съпротивителен и капацитивен принцип. 
При капацитивния метод на измерване, чрез 2 проводящи гумени контакта на долната страна на уреда 
се измерва зависещата от влажността диелектрична проницаемост на измервания материал и чрез 
вътрешни зависещи от материала характеристични криви се изчислява относителната влажност на 
материала в %. Съпротивителният метод на измерване определя зависещата от влагата проводимост на 
измервания продукт чрез контакт на същия с измервателните иглени накрайници, сравнява същата със 
запаметените, характеристични криви за съответните материали и изчислява относителната влажност 
на материала в %. Предназначението на уреда е определяне на съдържанието на влага в дърво и 
строителни материали с помощта на съответни метод на измерване. Допълнителен, сгъваем датчик 
определя околната температура и относителната влажност на въздуха и на базата на същите изчислява 
температурата на точката на оросяване.

Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената брошура „Гаранционна и 
допълнителна информация “. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Съхранявайте 
добре тези документи.!

Автоматично 
изключване 
след 2 минути.

Интегрираните характеристики на материали отговарят на посочените строителни материали 
без примеси. Строителните материали се различават в производството при различните 
производители. Поради това първо при различна рецептура на продукта или непознати 
строителни материали следва да се извърши сравнително измерване на влажност с метод, който 
подлежи на калибриране (например Darr-метод). При разлики в стойностите от измерването, 
измерените стойности следва да се използват относително, или да се използва индекс-режим за 
характеристики на влажност съответно изсушаване.

!

1 Измервателните иглени накрайници за 
съпротивително измерване

2 Гумени контакти за капацитивно измерване

3 Сгъваем датчик за измерване на температурата на 
околната среда и относителната влажност на въздуха 

4 Батерийното отделение

5 Светодиодна индикация сух/мокър

6 Избор на материала

7 ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ)

8 Избор на режима на измерване (съпротивително 
измерване, капацитивно измерване)

9 Течнокристален дисплей
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Климатични условия в помещението - измерване
Уредът има сгъваем датчик за оптимално 
измерване на околните климатични 
условия. Поставете главата на датчика близо 
до измервателната позиция и изчакайте 
достатъчно стабилизиране на индикацията. 
Измерваните стойности на околните 
климатични условия се виждат постоянно 
на дисплея. 

LED-индикация сух/мокър
12 разряден LED: 0…4 LED зелени = сух
 5…7 LED жълти = влажен
 8…12 LED червени = мокър

зелени

жълти

червени

1 Зареждането на батерията

2 Идентификация на материала - строителни материали
съпротивително измерване: 1…19

3 Индекс-Режим

4 Съпротивително измерване

5 Капацитивно измерване

6 Индикация на измерената стойност в % относителна 
влажност на материала

7 Идентификация на материала - дърво
Съпротивително измерване: A, B, C
Капацитивно измерване: S (меко дърво), H (твърдо дърво)

8 Температура на точката оросяване в °C / °F

9 Относителна влажност на въздуха в %

10 Температура на околната среда в °C / °F

Възможно е измерване при сгънат датчик, но при разгънат датчик се постига по добър 
въздушен обмен за по-бързо стабилизиране на стойностите на датчика.!

Относителната влажност на въздуха се посочва относно максималната възможна влажност (100 %) на въздуха с 
водна пара. Интензивността на поглъщане не зависи от температурата. Влажността на въздуха е количеството на 
съдържащите се във въздуха водни пари. Влажността на въздуха може да възлиза на 0-100% rH. 100% = точка 
на насищане. Въздухът при моментната температура и налягане на въздуха не може да поеме повече вода.

Относителна влажност на въздуха

Температурата на точката на оросяване е онази стойност, при която моментният въздух би кондензирал. 
MultiWet-Master изчислява температурата на точката на оросяване от температурата на обкръжаващата 
среда, относителната влажност на въздуха и налягането на околния въздух. Ако температурата на дадена 
повърхност спадне под температурата на точката на оросяване, на повърхността се образува конденз 
(вода).

Температура на точката на оросяване
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14 Циментов разтвор ZM 1/3

15 Вкаменело дърво, Ксилолит

16 Полистирол, стиропор

17 Меки фазерни плоскости - 
дърво, битуми

18 Плоскост от свързани с 
цимент дървесни частици

19 Тухли

244 BG

7 Циментова замазка, 
пластмасова добавка 

8 Циментова замазка 
Ardurapid

9 Анхидридна замазка

10 Еластична замазка

11 Гипсова замазка

12 Замазка от цимент и 
дървесни частици

13 Хоросан KM 1/3

Избор на метода на измерване
Измервателният уред има два различни метода на 
измерване. Измерването чрез съпротивителен метод 
на измерване се извършва чрез тестови иглени 
накрайници, капацитивният метод използва контактни 
повърхности върху долната страна на уреда. Чрез 
бутона „MODE“ се извършва превключване между 
двата метода на измерване. 

Съпротивителен Капацитивен

Съпротивителен метод на измерване / избор на материал
При съпротивителния метод на измерване могат да се избират различни видове дърво и строителни 
материали, а така също и зависещ от материала индекс-режим. Измерванията, които са извършват 
в индекс-режим, не са свързани с материала, съотв. за материали, за които няма заложени 
характеристики. Изберете желания материал чрез натискане на бутона „SET“. Материалите, които могат 
да се избират за дърво и строителни материали, са поместени в таблиците в точка 7, съотв. точка 8. 

Видове дървесина: A, B, C Строителни материали: 
1,2,3.......,18,19

Индекс

1A Бетон C12 / 15

1B Бетон C20 / 25

1C Бетон C30 / 37

2 Порест бетон (лост)

3 Варовиков пясъчник, 
плътност 1.9

4 Гипсова замазка

5 Циментова замазка

6 Циментова замазка, 
битумна добавка

Таблица на материалите - Съпротивителен метод на измерване7

Строителни материали
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ДЪРВЕСИНА
A B C

Абака

Абура

Афцелия

Круша

Фромире 

Бразилски бор 

Бук

Дабема 

Абанос 

Дъб – червен 

Дъб – бял 

Ясен Pau-Amarela

Ясен – американски 

Ясен – японски 

Кария – бяла топола 

Кария – Swap

Иломба

Ипе

Ироко 

Липа 

Липа – американска 

Кария alba

Ниангон 

Ниове 

Окуме 

Палисандър

Палисандър – черен 

Червен бук

Червен дъб

Тиково дърво

Върба 

Бял дъб 

Кедър

Кипарис - C. Lusit 

топола

Тола 

Клен

Елша 

Патагонски кипарис 

Амарант 

Андироба 

Трепетлика 

Балсово дърво

Dikorynia paraensis 

Пирен 

Ебиара 

Бреза

Кампешово дърво 

Хвойна 

Бял габър 

Кампешово дърво 

Канариум 

Фума 

Дука 

Дуглазия

Дъб

Зимен дъб, Дръжка, 

грозд 

Alstonia congensis 

Елша червена, черна

Ясен

Смърч 

Ясен 

Жълта бреза

Жълт бор

Бял габър

Кария – бяла топола 

Кария – Poplar

Testulea gabonensis 

Calophyllum brasiliense 

Евкалипт marginata

Бряст

Евкалипт diversicolor

Кестен – облагороден, 
див 

Кая, Махагон 

Бор

Череша 

Косипо 

Лиственица 

Лимба 

Махагон 

Макоре 

Лиственица 

Топола (всички) 

Слива 

Пиния

Червено сандалово 
дърво

Бряст 

Морски бор

Летен дъб 

Зимен дъб 

Тола 

Тола - Branca

Орех 

Туя Кедар

Бял явор 

Бяла бреза 

Бял бук 

Бяла топола 

Кедров бор 

Тепетлика 

Слива бардачка 

Кипарис

Високо пресована хартия 

Дървесновлакнести 
(ПДЧ) - изолационни 
плоскости

Дървесновлакнести 
(ПДЧ) -твърди плоскости 

Талашитени плоскости – 
Kauramin

Хартия

Текстил 

Афромозия

Каучуково дърво 

Канелено дърво

Африканска афромозия

Ниове Bidinkala

Тола - истинска, 
червена

Корк 

Меламинови 
талашитени плоскости 

Талашитени плоскости с 
фенолна смола 
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Съпротивителен метод на измерване / Измерване на влажността на материали
Уверете се, че на мястото на измерване не преминават инженерни съоръжения (електрически проводници, 
водопроводни тръби ...) и дали няма метална основа. Измервателните електроди трябва да се забият възможно 
най-дълбоко в измервания продукт, но никога да не се упражнява прекомерно усилие, за да се предпази 
приборът от повреда. Отстранявайте измервателния прибор чрез последователни движения наляво и надясно. 
За да се намали грешката от измерването, извършвайте сравнителни измервания на повече места. 
Съществува опасност от нараняване от острите измервателни електроди. Винаги монтирайте защитната 
капачка, когато не се извършват измервания и при транспортиране.

Мястото на измерване следва да не е третирано и да няма 
клони, замърсяване или смола. Не следва да се извършва 
измерване на челни страни, тъй като тук дървесината изсъхва 
много бързо, което води до неверни резултати от измерването. 
Извършвайте повече сравнителни измервания. Изчакайте 
докато символът % престане да мига и свети постоянно. Едва 
тогава стойностите от измерването са стабилни.

Трябва да се има предвид, че при стени (повърхности) с 
различно разполагане на материали, но също и с различен 
състав на строителните материали, резултатите от измерването 
могат да бъдат неверни. Извършвайте повече сравнителни 
измервания. Изчакайте докато символът % престане да мига 
и свети постоянно. Едва тогава стойностите от измерването са 
стабилни.

Капацитивен метод на измерване / Избор на материал
При капацитивния метод на измерване 
могат да се избират различни дървесни 
групи и зависещ от материала индекс-
режим. Измерванията, които са извършват в 
индекс-режим, не са свързани с материала, 
съотв. за материали, за които няма заложени 
характеристики. Изберете желания материал 
чрез натискане на бутона „SET“. Избираемите 
дървесни групи са поместени в следващата 
таблица в точка 11. 

Минерални строителни материали

Дърво

Видове дървесина: S (меко 
дърво), H (твърдо дърво) Индекс

246 BG
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Таблица на материалите - Капацитивен метод на измерване11

Softwood Дървесина с по-ниска плътност: например смърч, бор, липа, топола, кедър, махагон

Hardwood Дървесина с по-висока плътност: например бук, дъб, ясен, бреза

–  положете проводящи гумени контакти изцяло върху измервания материал и ги установете с 
равномерен и лек натиск, за да се постигне добър контакт

– Повърхността на измервания материал следва да не бъде замърсена и запрашена
– Спазвайте минимално разстояние 5 cm до метални предмети
–  Метални тръби, електрически проводници и арматурно желязо може да изопачат резултатите от 

измерването
– Провеждайте измервания в няколко измервателни точки

Поради различната структура и състав на материалите трябва да се имат предвид конкретни указания за 
употреба при определянето на влажността:

Дърво: Измерването следва да се извърши с дългата страна на уреда успоредно на текстурата на 
дървесината. Дълбочината на измерване при дърво възлиза на макс. 30 mm, но варира поради 
различните дебелини на видовете дърво. При измервания на тънки дървени плоскости те трябва по 
възможност да се натрупат една върху друга, тъй като иначе се показва твърде малка стойност. При 
измервания на неподвижно инсталирана, съответно вградена дървесина, поради монтажа и поради 
химичната обработка (например боя) в измерването участват различни материали. Поради това 
измерените стойности следва да се разглеждат само като относителни. Но по този начин много добре 
може да се локализират разлики в разпределението на влагата, възможни влажни места (например 
повреди в изолацията).

Най-висока точност се постига между 6% … 30% влажност на материала. При твърде суха дървесина 
(< 6%) се установява неравномерно разпределение на влажността, при твърде мокра дървесина 
(> 30%) започва надуване на дървесните влакна.
Ориентировъчни стойности за употребата на дървесина в % относителна влажност на материала:
– Употреба на открито:  12% … 19%
– Употреба в неотоплявани помещения:  12% … 16%
– В отоплявани помещения (12 °C … 21 °C):  9% … 13%
– В отоплявани помещения (> 21 °C):  6% … 10%

Пример: 100% влага на материала при 1 кг влажна дървесина = 500 г вода.

Указания за употреба12

Определяне на влажността в материала13
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Индекс-режимът служи за бързо откриване на влага чрез сравнителни 
измервания, без директно извеждане на влажността на материала в 
%. Изведената стойност (0 до 1000) е индикативна стойност, която 
се повишава с нарастването на влагата в материала. Измерванията, 
които са извършени в индекс-режим, не зависят от материала, съотв. 
За материали, за които няма заложени характеристики. При силно 
отклоняващи се стойности в рамките на сравнителните измервания 
трябва бързо да се локализира процесът на разпространение на влага 
в материала.

LED-индикаторът мокро/сухо е програмиран на съответните характеристики на материал, така че 
светодиодите (LED) допълнително да дават информация дали материалът трябва да се класифицира 
като сух, влажен или мокър. Стойностите в независещия от материала индекс-режим се извеждат 
върху неутрална скала, като тяхната стойност нараства при нарастваща влажност. Чрез дефиницията 
на крайните стойности за „сух“ и „мокър“, LED-индикаторът може да се програмира специално за 
индекс-режима. Стойността на разликата между зададената стойност за „сух“ и „мокър“, се 
преизчислява върху 12-те LED.

Настройка на праговите стойности мокро/сухо в Индекс-режим15

Индекс-режим

Индексният режим може да се използва както при съпротивителния 
метод на измерване, така също и при капацитивния метод на 
измерване. За настройка на режима Индекс сравнете стъпка 6, 
респ. 10. 
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Освен цифровата индикация на измерени стойности в % относителна влажност на материала, LED-
индикацията предлага и допълнително оценяване на влажността в зависимост от материала. При 
нарастване на влажността, LED-показанието се променя отляво надясно. 12-разрядното LED-показание се 
подразделя на 4 зелени (сухо), 3 жълти (влажно) и 5 червени (мокро) индикатора. При мокър материал 
допълнително прозвучава акустичен сигнал.

Класифицирането „сух“ означава, че материалите в отоплявано помещение са достигнали 
равновесната влажност и по принцип са готови за допълнителна обработка.!

зелено = сух жълто = влажен червено = мокър

LED-индикация сух/мокър

Относителната влажност на материала 
зависи от температурата на материала. 
Приборът компенсира автоматично 
различни температури на материала, като 
измерва температурата на обкръжението 
и я използва за вътрешно изчисление.

Измервателният прибор предлага също 
и възможността да се настрои ръчно 
температурата на материала, за да се 
повиши точността на измерването. Тази 
стойност не се запаметява и трябва да се 
настройва наново при всяко включване 
на прибора.

Компенсация на температурата на материал

Единицата за температурата на 
обкръжението и компенсацията 
на материала може да се настрои 
в °C или °F. Тази настройка се 
запаметява дълготрайно.

Настройка на единицата за температура
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АВТОМ:  Дисплеят/осветлението 
се изключва при липса на 
активност съотв. при измервания 
автоматично се включва отново.

ВКЛ:  Осветлението на дисплея е 
включено постоянно

ИЗКЛ:  Осветлението на дисплея е 
изключено постоянно

Тази настройка се запаметява дълготрайно.

LCD – фоново осветление

Функция Автом. Задържане

След като уредът бъде изтеглен от 
измервания материал, последната измерена 
стойност се задържа автоматично около 
5 секунди. В това време LED мигат и 
показват последната установена стойност от 
измерването. 

За LED-осветлението може да се извършат 
3 различни настройки:

Функция-Самопроверка
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Използване на дълбочинните електроди

1.  Дълбочинен електрод за вмъкване кръгъл (неизолиран, ø 2 мм)
За измерване на влага в строителни и изолационни материали или измервания през фуги или кръстосване 
на фуги.

2.  Дълбочинен електрод за вмъкване кръгъл (изолиран, ø 4 мм)
За измерване на влага в скрито разположени нива на строителни елементи от многопластови стенни или 
таванни надстройки.

3.  Дълбочинен електрод за вмъкване четка
За измерване на влага в хомогенен строителен материал. Контактът се извършва през главата на четката.

4.  Дълбочинен електрод за вмъкване плосък (изолиран, 1 мм плосък)
За целенасочено измерване на влага в скрито разположени нива на строителни елементи от многопластови 
стенни или таванни надстройки. Електродите могат например да се въвеждат през страничните ивици или 
на прехода стена-таван.

Използване на дълбочинните електроди
Разстоянието на пробивните отвори следва да бъде между 30 и 50 мм, а за четковите електроди следва 
да бъде ø 8 мм. След пробиването отворът отново да се затвори и да се изчака около 30 минути, така че 
изпарилата се от топлината на пробиване влага отново да достигне своята първоначална стойност. В противен 
случай резултатите от измерването може да са неверни.

Свързване на дълбочинни електроди  със свързващ кабел (Арт.№ 082.026A)

251BG
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Art.-Nr. 082.020.1

252 BG

Функцията и сигурността при работа са гарантирани само когато измерителният прибор 
работи в рамките на посочените климатични условия и когато се използва само за целите, 
за които е конструиран. Потребителят носи отговорност за оценка на резултатите от 
измерването и мерките, които произтичат от тях, съгласно съответното работно задание.

!

Външният ръчен електрод е подходящ за 
всички видове дървесина и меки строителни 
материали. Функцията за самопроверка 
може да се извърши също и с външния ръчен 
електрод (сравн. Стъпка 21). Обърнете 
внимание свързващата капачка да е свързана 
надеждно с MultiWet-Master. 

Когато ръчният електрод не се използва, 
съхранявайте го винаги в транспортното 
куфарче, за да се избегнат наранявания 
поради острите измервателни електроди.

Свързване на външен ръчен електрод (Арт.№ 082.024)

Смяна на измервателните електроди
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Запазва се правото за технически изменения. 10.11.

Технически характеристики
Климатични условия в помещението - измерване

Измервателен диапазон / 
точност на температурата на околната среда

-10 °C … 60 °C / ± 2°C

Диапазон на измерване / 
точност на относителната влажност на въздуха

Относителна влажност 
20% … 90% / ± 3%

Показание на точката на оросяване -20 °C … 60 °C

Разделителна способност на относителната 
влажност на въздуха

± 1%

Разделителна способност на точката на оросяване 1 °C

Съпротивителен метод на измерване

Принцип на измерване Измерване на влажността на материали 
чрез вградени електроди; 3 дървесни 
групи, 19 строителни материала, индекс-
режим, функция-самопроверка

Измервателен диапазон / точност Дърво: 
0…30% / ± 1%, 30…60% / ± 2%, 
60…90% / ± 4%
Други материали: 
± 0,5%

Капацитивен метод на измерване

Принцип на измерване Капацитивно измерване чрез вградени 
гумени електроди

Измервателен диапазон / точност Меко дърво (Softwood):
0%…52% / ± 2% (6%…30%)
Твърдо дърво (Hardwood):
0%…32% / ± 2% (6%…30%)

Работна температура 0 °C ... 40 °C

Температура на съхранение -20 °C ... 70 °C

Електрозахранване Блок тип 9V E, тип 6LR22

Тегло 185 г

ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската 
директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес: 
www.laserliner.com/info


