
  

 

Wilgotnościomierz uniwersalny 
do pomiaru wilgotności drewna, podłoża betonowego i powietrza 
 
Cechy ogólne: 
• Stosowany do pomiarów  wilgotności: drewna, 

podłoża betonowego i powietrza jednym 
przyrządem bez potrzeby korzystania z tabel i 
wzorców. 

• Pomiar wilgotności podłoża betonowego oparty 
jest na pomiarze rezystancji i spełnia wymagania 
brytyjskiej normy BS.5352;1983. Przed pomiarem 
należy wywiercić w podłożu dwa otwory a 
następnie włożyć w nie elektrody. 

• Pomiar wilgotności powietrza realizowany jest 
sensorem chemicznym (związki celulozy) i 
umożliwia orientacyjny pomiar w 
pomieszczeniach magazynowych, halach 
produkcyjnych itp. 

• Pomiar wilgotności drewna odbywa się za 
pomocą sondy młotkowej przy wykorzystaniu 
charakterystyki wilgotnościomierza drewna WRD-
100. 

• Kompensacja temperatury podczas pomiaru 
wilgotności drewna – wybór temperatury drewna 
za pomocą przełącznika obrotowego. 

• Do wyboru 11 gatunków drewna. 
 

 

Specyfikacja techniczna: 
Pomiar wilgotności drewna: 
Zakres pomiarowy: 6÷100% wilgotności bezwzględnej 
Dokładność: 0%÷28% ±2% 
Czas odpowiedzi: kilka sekund 
Zakres temperatury drewna: 0°C÷50°C 
Gatunki drewna: świerk, sosna, jodła, brzoza, jawor, klon, 

jesion, dąb, buk, topola, orzech 
Zakres kompensacji temperatury: 0°C÷50°C (co 5°C) 
 
Pomiar wilgotności podłoża betonowego: 
Zakres pomiarowy: 1÷15% wilgotności bezwzględnej 
Dokładność: ok. 20% wartości mierzonej 
Czas odpowiedzi: kilka sekund 
 
Pomiar wilgotności powietrza: 
Zakres pomiarowy: 30%÷90% RH 
Dokładność: 3%÷4% 
Czas odpowiedzi: 2-3 godziny 
 
Pozostałe dane: 
Wyświetlacz: LCD 3½  (1999 max) 
Zasilanie: bateria 9V (NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22) 
Wymiary: 165x80x33 mm (miernik),  
 270x180x55 mm (walizka) 
Masa: 270 g (miernik), 1,65 kg (walizka z zawartością) 

Wyposażenie standardowe: 
• zestaw przewodów łączących miernik z czujnikami:  

- przewód z dwoma wtykami BNC,  
- przewód z wtykiem BNC i dwoma krokodylkami, 

• dwie pary elektrod do pomiaru wilgotności podłoża, 
• sensor chemiczny do pomiaru wilgotności powietrza, 
• sonda młotkowa z dwoma zapasowymi końcówkami do 

pomiaru wilgotności drewna, 
• walizka z tworzywa sztucznego wy łożona miękką 

gąbką, 
• bateria 9V,  
• instrukcja obsługi w języku polskim. 

 

 
 

WIM-90  

Meraserw-5 s.c. , 70-312 Szczecin , ul.Gen.J.Bema 5 , tel.091 484-21-55 , fax 091 484-09-86 , e-mail:meraserw5@wp.pl , www.meraserw.szczecin.pl


