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SPLOŠNO 
 

1.1. VARNOSTNI NAPOTKI 

 
Merilnik je zgrajen v skladu z varnostnimi določili za elektronske merilne naprave.  
Neoporečno funkcioniranje in gotovost delovanja sta zagotovljena ob upoštevanju 
varnostnih napotkov in navodil za uporabo. 
 

1. Neoporečno funkcioniranje in gotovost delovanja se ohranita samo ob 
upoštevanju klimatskih razmerij, navedenih v poglavju ˝Tehnični podatki˝. 

2. Če aparat prinesete iz hladnega v topel prostor, kondenzira, zato ga nikoli 
takoj ne uporabite. Obstaja nevarnost poškodb! Počakajte, da se prilagodi 
sobni temperaturi (lahko traja več ur) ter ga šele nato vklopite! 

3. Pri priklopu vezja na druge aparate bodite še posebno pazljivi (npr. prek 
vmesniškega pretvornika). Notranje povezave v priklopljenih aparatih lahko 
vodijo do nedovoljenih napetostnih potencialov, ki lahko okrnijo delovanje 
naprav ali pa jih celo poškodujejo. 

4. Opozorilo! 
Uporaba poškodovanega napajalnika (npr. kratek stik napetosti električnega 
toka za izhodno napetost) je lahko življenjsko usodna! 

5. Ko je gotovo, da nenevarna uporaba naprave ni več mogoča, jo pospravite 
izven dosega rok, da je ne bi po pomoti uporabili. Nenevarna uporaba naprave 
ni več mogoča: 

- kaže očitne zunanje znake poškodb, 
- je bila dalj časa skladiščena pod neugodnimi pogoji. 

            V obeh primerih napravo obvezno prepustite v pregled strokovnjaku! 
      6.   Opozorilo! 
            Naprava ni primerna za povezavo z aparati, na katerih lahko povzroči  
            nepravilno delovanje ali materialno škodo! 

7. Nevarnost poškodb! Merilne igle, ki so integrirane v napravo, so zelo ostre! V 
izogib nehotenim poškodbam nanje po končani uporabi vedno namestite 
zaščitne kapice! 
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1.2. NAPOTKI ZA DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE 

 
Simbol  na zaslonu in napis ˝bAt˝ opozarjata, da je baterija skorajda prazna ter da 
jo je potrebno čimprej zamenjati z novo.  
Ko je baterija popolnoma izpraznjena, se na zaslonu pojavi napis ˝bAt˝.  
 
Če napravo skladiščite v okolju s temperaturo nad 50°C, iz nje odstranite baterije. 
 
Nasvet! Če naprave dalj časa ne boste potrebovali, iz nje odstranite baterije v izogib 
izlitju le-teh! 
 
Uporaba napajalnika 
Opozorilo! 
Napetost napajalnika naj znaša od 10,5 do 12V DC in nikakor ne več!  
Enostavni napajalniki lahko razpolagajo z previsoko napetostjo praznega teka, kar 
lahko vodi do poškodb aparata. Priporočamo uporabo napajalnika GNG 10/3000.  
Pri povezavi napajalnika z električnim omrežjem upoštevajte, da se mora napetost 
delovanja napajalnika ujemati z omrežno napetostjo! 
 
Z napravo in senzorji ravnajte skrbno, v skladu s tehničnimi podatki in navodili! Vtič 
in vtičnice varujte pred umazanijo! 
 
Temperaturnega detektorja iz vtičnice nikoli ne izklapljajte tako, da bi pri tem vlekli 
za kabel, temveč vedno povlecite za vtič! Če je bil le-ta pravilno vstavljen v vtičnico, 
ga boste izklopili brez posebnih težav. 
 
Izhod naprave je potrebno nastaviti – bodisi kot analogni izhod bodisi kot serijski 
vmesnik. 
 

1.3. NAPOTKI ZA ODLAGANJE 

 
Porabljene baterije odložite v temu namenjena zbirališča.  
 
Napravo po končani življenjski dobi odložite v skladu z lokalnimi predpisi za 
odlaganje tovrstnih odpadkov oz. jo pošljite nazaj proizvajalcu, ki bo poskrbel za 
ustrezno, okolju prijazno odstranitev. 
 

1.4. ELEMENTI ZASLONA 

 
1 = Prikaz aktualne vlažnosti materiala 
      HLD = izmerjena vrednost je ˝zamrznjena˝  
      (tipka C) 
2 = Stranski prikaz: prikaz izbranega materiala  
                                (s pritiskom na tipko 3 se na  
                                 tem mestu prikaže  
                                 temperatura) 
Posebni elementi: 
3 = Ocena vlažnosti oz. ocena stanja materiala:  
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                                                               DRY = suh, WET = moker 
                                                         4 = Varnostni trikotnik – opozarja na šibko stanje  
                                                                baterije 
                                                         5 = Puščica navzdol – označuje aktivno ofsetno ali  
                                                                vzponsko korekturo 
Ostale puščice pri tej različici naprave nimajo posebne funkcije. 
 

1.5. ELEMENTI ZA UPRAVLJANJE 

 
Tipka 1: Vklop/Izklop 
Tipka 4: Tipka Set/Menu: Za poziv konfiguracije tipko  
               pritisnite in za cca. 2 sekundi zadržite. 
Tipki 2, 5: pri merjenju, za izbiro materiala 
                 Glejte tudi poglavje 4.2 (omejitev pri izbiri                                                                                                                                  
                 materiala (Sort)). Seznam nastavljivih materialov:  

                                                     dodatek A, dodatek B. 
                                                     pri ročni temperaturni kompenzaciji 
                                                     v polju za prikaz temperature (pritisnite tipko Temp  
                                                     (3)) tipki služita za vnos temperature 
                                                     pri konfiguraciji 
                                                      za vnos vrednosti oz. spreminjanje nastavitev 
Tipka 6: Store/ : - Merjenje 
                                  Funkcija Auto-Hold izklopljena: s pritiskom na tipko se aktualna   
                                  izmerjena vrednost ˝zamrzne˝ (napis ˝HLD˝ na zaslonu). 
                                  Funkcija Auto-Hold vklopljena: s pritiskom na tipko se prične  
                                  novo merjenje. Le-to je končano, ko se na zaslonu pojavi simbol  
                                  ˝HLD˝ (glejte tudi poglavje 3.3. ˝Funkcija Auto-Hold). 
                               -  Za potrditev izbranih nastavitev v meniju (Set/Menu) ali  
                                   potrditev vnosa temperature (ali vrnitev nazaj).                                   
Tipka 3: Med merjenjem: za kratek prikaz temperature oz. preklop na temperaturni  
                                             vnos 
 

KONFIGURIRANJE NAPRAVE 
 
Za konfiguriranje pritisnite in za približno 2 sekundi zadržite tipko Menu (4). Odpre 
se meni za nastavitev prvega parametra. S ponovnim pritiskom na tipko Menu, se 
pomaknete na meni za nastavitev naslednjega parametra. 
 
Parameter nastavite s tipkama ▲(2) ali ▼(5). S tipko Store/ (6) nastavitve potrdite, 
spremembe se samodejno shranijo. 

2.1. ˝Sort˝: omejitev izbire materiala 

 
Funkcija je izklopljena, prosta izbira materiala s tipkama 2 in 5. 
Izbira materialov na mestih od 1 do 8. 
 

2.2. ˝Sor.X˝: materiali, ki jih je mogoče izbrati (razen v primeru, če je omejitev izbire  
         materiala izklopljena � Sort=off). 
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S pritiski na tipki 2 in 5 izberite željene materiale, ki naj bodo pri 
merjenju na izbiro. Glejte tudi poglavje 4.2. ˝Omejitev izbire materialov˝ 
(˝Sort˝). 

2.3. ˝Unit t˝: izbira temperaturne enote °C/°F 

 
Vsi temperaturni podatki v °C 

Vsi temperaturni podatki v °F 

2.4. ˝ATC˝: avtomatična temperaturna kompenzacija 

 
Atc izklopljena: ročni vnos temperature za kompenzacijo 

Atc vklopljena: kompenzacija temperature prek notranje izmerjene  
                                                       temperature 

2.5. ˝Auto-Hold˝: avtomatična ˝zamrznitev˝ konstantne izmerjene vrednosti 

 
Auto-HLD izklopljena: merjenje bo kontinuirano potekalo naprej 
Auto-HLD vklopljena: takoj ko je rezultat meritve stabilen se 
shrani, novo merjenje se prične s pritiskom na tipko Store. 

2.6. ˝Power Off˝: nastavitev zakasnitve izklopa 

 
1...120 : Zakasnitev v minutah � Pomeni, da če nastavljeni čas 
ne pritisnete nobene tipke ter če v tem času ne pride do zamenjave 
podatkov prek vmesnika, se aparat po iztečenem času samodejno  

                                izklopi. 
 
                                OFF: Avtomatični izklop aparata je deaktiviran (nujno potrebno  
                                za neprekinjeno delovanje). 
  
Opozorilo! Če tipki ˝Mode˝ in ˝Store˝ zadržite za več kot 2 sekundi, se obnovijo 
tovarniške nastavitve! 
 

SPLOŠNI NAPOTKI ZA PRECIZNO MERJENJE VLAŽNOSTI 
MATERIALA 

3.1. Materialna vlažnost 

 
Materialna vlažnost nam podaja podatke o vsebnosti vode v materialu: 
 
Materialna vlažnost = (mokra gmota – suha gmota)/suha gmota ×100 

3.2. Posebnosti naprave 
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Na napravi je shranjenih 464 lesnih in 28 ostalih snovnih karakteristik, kar v 
primerjavi z ostalimi aparati omogoča točnejše rezultate merjenj.  
 
Primer: Običajni merilni aparati vodijo dve vrsti lesa – smreko in hrast – v isti 
skupini, dejansko pa med njima obstaja diferenca v karakteristikah, ki znaša nad 3%. 
Ta sistematična merilna napaka pri družini naprav GMH38XX ne obstoji. 
Individualne karakteristike posameznih naprav omogočajo najboljše možne točnosti 
meritev. 

3.3. Funkcija ˝Auto-Hold˝ 

 
Predvsem pri merjenju mokrega lesa lahko elektrostatično naelektrenje in podobne 
motnje povzročijo nihanja izmerjenih vrednosti. Če v meniju aktivirate funkcijo 
˝Auto-Hold˝, aparat samodejno določi precizno vrednost. Brž ko je vrednost 
določena, se prikaz spremeni na ˝HLD˝: vrednost ostane ˝zamrznjena˝ toliko časa, 
dokler s pritiskom na tipko Store (6) ne sprožite novega merjenja. 

3.4. Avtomatična kompenzacija temperature (˝Atc˝) 

 
Pri merjenju vlažnosti lesa je pravilna temperaturna kompenzacija za točnost 
rezultatov zelo pomembna.  
V ta namen je v napravo integriran termometer, poleg tega pa naprava razpolaga tudi 
z možnostjo ročnega vnosa temperature. 
Glede na izbrani material, naprava avtomatično uporabi ustrezno temperaturno 
kompenzacijo.  
 
Temperatura se za kratek čas prikaže na zaslonu, če pritisnete tipko Temp. 
 
Uporabljene temperaturne vrednosti: 
Meni Uporabljena temperaturna vrednost 
Act on Notranje izmerjena temperatura 
Act off Ročno vnešena temperatura: za vnos za 

kratek čas pritisnite tipko Temp (3), nato 
s tipkama ▼(5) ali ▲ (2) vnesite 
ustrezno temperaturno vrednost. 
Nastavitev potrdite s pritiskom na tipko 
Store (6). Glejte tudi tabelo 4.2.: 
˝Uporaba temperaturne kompenzacije˝. 

 

3.5. Merjenje vlažnosti lesa: Merjenje z dvema merilnima iglama 

 
Za merjenje vlažnosti lesa potisnite merilne igle prečno glede na žile, tako da nastane 
med iglami in lesom dober kontakt (če meritve izvajate vzdolž žile, se minimalno 
razlikujejo). 
 
Po napravi ne udarjajte, merilnih igel ne zabijajte z zamahi! 
 
Nastavite ustrezno vrsto lesa (glejte dodatek A: vrste lesa). Prepričajte se o pravilnosti 
izmerjene temperature (glejte poglavje 3.4). 
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Odčitajte izmerjeno vrednost oziroma v primeru, če je aktivirana funkcija ˝Auto-
Hold˝, pritisnite tipko Store (6) za pričetek novega merjenja. 
 
Če je les moker (<15%) je upor ekstremno visok, zato merjenje poteka dalj časa. 
Statična naelektritev lahko merjenje začasno popači, zato počakajte toliko časa, da je 
izmerjena stabilna vrednost (če ni stabilna na zaslonu utripa simbol ˝%˝) ali pa 
uporabite funkcijo ˝Auto-Hold˝ (glejte tudi poglavje 3.3 ˝Auto-Hold funkcija). 
 
Podrobnejše meritve je mogoče izvajati v obsegu od 6 do 30%. Izven tega obsega 
točnost merjenja upade, toda primerjalne vrednosti so še vedno zadovoljive. 
 
Predpostavke za točno merjenje: 

- izbira primernega mesta za merjenje: mesto naj bo prosto motenj, kot 
so izločki smole, veje, razpoke in podobno, 

- izbira primerne globine: pri rezanem lesu potisnite merilne igle do 1/3 
globoko, 

- več meritev kot opravite, točnejši je rezultat. 
Pazite na temperaturno kompenzacijo! Izberite funkcijo prilagajanja temperature 
naprave na temperaturo lesa (Atc on) ali pa točno temperaturo vnesite ročno. 
Pogoste napake: 

- pri sušenem lesu je porazdelitev vlažnosti neenakomerna, ponavadi je 
v jedru večja kot ob robu, 

- če je les npr. hranjen na prostem in ga zmoči dež, je vlažnost ob 
robovih večja kot v jedru, 

- lesna umazanija na sredini ter druge obdelave lesa, lahko popačijo 
meritve, 

- umazanija na merilnih iglah lahko posebej pri suhem lesu vodi do 
napačnih meritev. 

 

3.6. Merjenje vlažnosti drugih materialov 

 
3.6.1. ˝Trdi˝ materiali (npr. beton) 
 
Za merjenje trdih materialov merilne igle niso primerne. Priporočamo uporabo 
adapterskega kabla GMK3810 in ščetkaste sonde GBSL91 (ni priloženo). 
 
Držalo za iglo odvijte ter na njegovo mesto namestite ˝bananin˝ vtični adapter (rdeč 
vtič namestite na desni igelni podstavek).  
V material v razdalji od 8 do 10 cm, izvrtajte dve 6mm globoki izvrtini. Ne vrtajte 
topih odprtin: zaradi nastajajoče vročine namreč vlaga izpareva, kar vodi do 
popačenih rezultatov meritev!  
 
Počakajte približno 10 minut ter izvrtino izpihajte (da jo očistite prahu). Na ščetkasti 
sondi namestite vodilno pasto ter ju namestite v izvrtine. Napravo nastavite na 
ustrezen material (glejte dodatek B: Ostali materiali) ter odčitajte izmerjeno vrednost. 
 
Če boste izvrtine za merjenje večkrat uporabili, vedite, da se zgornja plast materiala s 
časom osuši ter da je izmerjena vrednost pogosto prenizka. Z vodilno pasto lahko ta 
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efekt izravnate – pred merjenjem jo nanesite v izobilju med izvrtino in ščetkasto 
elektrodo ter počakajte cca. 30 minut, preden aparat vklopite. Kompenzacija 
temperature tu ne igra posebne vloge. 
 

 
Merjenje vlažnosti s ščetkastimi sondami 
 
3.6.2. ˝Mehki˝ materiali 
 
Pri mehkih materialnih je zelo pomemben dober kontakt z merilnimi iglami. Če le-ta 
zaradi kakovosti materiala ni mogoč, priporočamo, da za merjenje uporabite kabelski 
adapter GMK3810 in ustrezne elektrode, npr. GSE 91 ali GSG 91, GHE 91 (ni 
priloženo). 
 
Igelno držalo odvijte in namesto le-tega namestite vtični adapter (rdeči vtič na desni 
igelni podstavek), sicer pa ravnajte enako kot pri lesu. 
 
3.6.3. Sipki materiali in bale, drugo 
 
Ustrezen detektor, npr. GSF38 z utreznim merilnim kablom GMK38 ali merilno 
palico GMS300/91 s pomočjo adaptrskega kabla GMK3810 povežite na GSE91 ali 
GSG91 (rdeč vtič na rdeč priključek). 
 
Ostrožki lesa, sekanci, humus, izolirne mase in podobno: 
Tako pri uporabi detektorja kot tudi pri uporabi merilnih deščic, se je ob merjenju 
treba izogibati nihalnim gibanjem. Vodijo namreč lahko do popačenih rezultatov.  
Material, naj bo čibolj zgoščen. V primeru dvoma merjenje večkrat ponovite; najvišja 
vrednost je najbolj točna. Še posebej pri detektorju pazite, da je plastični izolator na 
merilni konici čist! 
 
Slama in senene bale: 
Detektor namestite vedno na ravno stran bale ter ne na okrogli zunanji del. 

3.7. Merjenje vlažnosti materialov, za katere v napravi ni shranjenih karakteristik 

 
V primeru, če za univerzalne materialne skupine ˝h.a˝, ˝h.b˝, ˝h.c˝ in ˝h.d˝ (ustrezajoče 
npr. A, B, C in D) obstojijo obračunske tabele, izberite ustrezajočo skupino. 
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Opozorilo! Prikaz ocene pri teh materialnih skupinah velja samo za les! Pri uporabi 
temperaturne kompenzacije upoštevajte sledeče: 
Pri lesu naj bo funkcija ˝Atc˝ (avtomatična temperaturna kompenzacija) vedno 
vklopljena, medtem ko mora biti pri vseh drugih materialih izklopljena (˝Atc off˝, 
temperatura mora biti ročno nastavljena na 20°C). 
 
V GMH3850 lahko dodatno shranite do 4 uporabniške karakteristike. Za konkretni 
material je potrebno izvesti ustrezne referenčne meritve, iz katerih se s pomočjo CM 
oz. ˝Darr˝ postopka določi eksaktno materialno vlažnost. Rezulatat se shrani s 
pomočjo GMH konfiguracije in programske opreme ter s tem ostane na razpolago 
direktno na napravi. 
 

POSEBNE FUNKCIJE 
 
4.1. Ovrednotenje vlažnosti (˝WET˝ = moker, ˝MEDIUM˝, ˝DRY˝ = suh) 
 
Poleg podatkov o izmerjeni vrednosti je hkrati avtomatično ovrednotena tudi vlažnost, 
brez zamudnega izpeljevanja iz literature in tabel. 
 
Obvezno upoštevajte zadevne predpise in norme! Izkušnje obrtnikov ali 
strokovnjakov lahko napravo samo dopolnijo, ne pa tudi nadomestijo! 

4.2. Omejitev izbire materiala (˝Sort˝) 

 
Za učinkovito delo z napravo lahko v meniju prednastavite do 8 materialov.  
Če npr. vedno merite samo 4 različne materiale, sledeče točke: Sor.1, Sor.2, Sor.3 in 
Sor.4 nastavite na željene materiale (glej 2.2. ˝Sor.X˝ - predizbor materialov). 
Med prednastavljenimi materiali lahko kasneje enostavno izbirate s tipkama gor/dol. 
 
Če je funkcija Sort izklopljena, so na razpolago zopet vsi materiali (in ne samo izbrani 
4 oz. 8). Pri tem ostanejo Sor.1 do Sor.4 v ozadju še vedno ohranjeni, dokler funkcije 
˝Sort˝ ne vklopite nazaj. 
 

SISTEMSKA SPOROČILA IN SPOROČILA O NAPAKAH 
 
Prikaz Pomen Pomoč 

 

- Šibko stanje baterije, delovanje 
naprave je zagotovljeno samo še 
kratek čas. 
- Napačna napetost napajalnika. 

Baterijo nadomestite z novo. 
 
Napajalnik prekontrolirajte 
oz. ga zamenjajte. 

 

- Baterija je prazna. 
 
- Napačna napetost napajalnika. 

- Baterijo nadomestite z 
novo. 
- Napajalnik prekontrolirajte 
oz. ga zamenjajte. 

Ni prikaza 
oz. znaki so 
zmedeni 
 

- Baterija je prazna. 
- Napačna napetost napajalnika. 
 
 

-Baterijo nadomestite z 
novo. 
-Napajalnik prekontrolirajte 
oz. ga zamenjajte. 
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Aparat ne 
reagira na 
pritiske tipk 

 
- Sistemska napaka 
- Poškodovan aparat. 

 
-Baterijo odstranite oz. 
napajalnik odklopite ter ju 
čez nekaj sekund priklopite 
nazaj. 
-Aparat prepustite v 
popravilo strokovnjaku. 

---- 
 

- Senzorska napaka – ni veljavnega 
signala, napetost na detektorju, aparat 
se prazni (npr. pri suhem lesu). 
- Senzor ali aparat sta poškodovana. 

- Počakajte, da se napetost 
na detektorju zmanjša. 
 
- Aparat prepustite v 
popravilo strokovnjaku. 

Err. 1 - Merilni obseg je prekoračen. 
 
- Senzor ali aparat je poškodovan. 

- Izmerjena vrednost leži 
nad dopustnim obsegom. 
- Aparat prepustite v 
popravilo strokovnjaku. 

Err.2 - Izmerjena vrednost je prenizka. 
- Detektor, kabel ali aparat je 
poškodovan. 

- Izmerjena vrednost leži 
pod dopustnim obsegom. 
- Aparat prepustite v 
popravilo strokovnjaku. 

Err.7 Sistemska napaka. Aparat prepustite v 
popravilo strokovnjaku. 

 

PREIZKUS TOČNOSTI 
 
Točnost meritev lahko prekontrolirate s pomočjo preizkuševalnega adapterja 
GPDA38 (ni priložen). Izberite karakteristiko materiala ˝rEF˝ in preizkuševalni 
adapter povežite z merilnimi iglami. 
 

TEHNIČNI PODATKI 
 
Merjenje                     Kanal 1                                       Kanal2 
Princip merjenja        Merjenje vlažnosti materiala      Notranje merjenje temperature 
                                     s pomočjo merilnih igel. 
Karakteristike           464 različnih vrst lesa                  
                                    28 različni gradbenih materialov              
Obseg merjenja         4,0....100.0% težne vlažnosti       -30,0...75,0°C/-22,0...167,0°F 
                                    (odvisno od karakteristik) 
                                    Ustreza cca. 2kOhm....2TerraOhm 
Dezintegracija           0,1% težne vlažnosti                                                 0,1°C/0,1°F 
Vrednotenje              ovrednotenje materialne vlažnosti v 9 stopnjah od  
                                   WET(moker) do DRY (suh). 
Točnost                      ±1 števka (pri nominalni temperaturi)              notranje merjenje 
                                    Les: ±0,2% težne vlažnosti (odklon glede        temp.: ±0,3°C 
                                    na karakteristike, obseg od 6....30%). 
                                   Gradbeni material: ±0,2% težne vlažnosti 
                                    (odklon glede na karakteristike, obseg glede  
                                     na karakteristike) 
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Nazivna temperatura: 25°C 
Pogoji delovanja: Temperatura -25 .....+50°C (-13...122°F) 
                               Relativna vlažnost 0...95%r.F 
Temperatura shranjevanja: -25...+70°C (-13...158°F) 
Dimenzije: 142 × 71 × 26mm (dolžina/širina/debelina) 
Teža: cca. 175g 
Oskrba z napetostjo: 9V baterija tipa IEC 6F22 (priložena) kot tudi napajalnik za  
                                  zunanjo 10,5 – 12V enosmerno napetost (ustrezen napajalnik:  
                                  GNG10/3000).    
Sprejemni tok: cca. 2,3mA 
 
 

DODATEK A – vrste lesa 
 
Na napravi nastavite vrsto lesa, čigar vlažnost boste merili. Npr. breza = h.60 
 
Oznaka Št. Razlaga  Obseg 
Skupina A h.A Lesna skupina A (ustreza 

GHH91 izbirno stikalo 
˝A˝) 

0....82% 

Skupina B h.B Lesna skupina B (ustreza 
GHH91 izbirno stikalo 
˝B˝) 

1...95% 

Skupina C h.C Lesna skupina C (ustreza 
GHH91 izbirno stikalo 
˝C˝) 

2...107% 

Skupina D h.D Lesna skupina D (ustreza 
GHH91 izbirno stikalo 
˝D˝) 

3...121% 

AS/NZS 1080.1 h.AS Avstralske referenčne 
karakteristike 

4...91% 

Skupina bor-smreka-jelka h.402 Skupina mehkega lesa 6...99% 
GMH38 referenca .rEF Notranja referenca za 

ugotavljanje nadaljnih 
karakteristik /obračunske 
tabele 
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DODATEK B - ostali materiali 
 
Na napravi nastavite vrsto materiala: npr. Beton B25 = b.6 
 
Gradbeni material: 
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Material Št. Obseg 
Beton   
      Beton 200kg/m³ B15 (200kg cementa na 1m³ peska) b.5 0.7...3.3% 
      Beton 350kg/m³ B25 (350kg cementa na 1m³ peska) b.6 1.1...3.9% 
      Beton 500kg/m³ B35 (500kg cementa na 1m³ peska) b.7 1.4...3.7% 
      Plinasti beton (Hebel)  b.9 1.6...173.3% 
      Plinasti beton (Ytong PPW4, surova gostota 0,55) b.27 1.6...53.6% 
Estrih   
      Anhydrit estrih AE, AFE b.1 0.0...30.3% 
      Ardurapid cementni estrih b.2 0.6...3.4% 
      Elastični estrih b.8 1.0...24.5% 
      Mavčni estrih b.11 0.4...9.4% 
      Lesni cementni estrih b.13 5.3...20.0% 
      Cementni estrih ZE, ZFE brez dodatkov b.21 0.8...4.6% 
      Cementni strih ZE, ZFE dodatke bitumena b.22 2.8...5.5% 
      Cementni estrih ZE, ZFE dodatek umetnih mas b.23 2.4...11.8% 
Razno   
       Azbestno-cementne plošče b.3 4.7...34.9% 
       Opeka b.4 0.0...40.4% 
       Mavec b.10 0.3...77.7% 
       Sintetični mavec b.12 18.2...60.8% 
       Mavčev omet b.20 0.0...38.8% 
       Apnena malta KM 1:3 b.14 0.4...40.4% 
       Apneni peščenec (14 DF (200) surova gostota 1,9) b.28 0.1...12.5% 
       Apnenec b.15 0.4...29.5% 
       MDF b.16 3.3...52.1% 
       Karton b.17 9.8...136.7% 
       Ksilolit b.18 10.5...18.3% 
       Stiropor b.25 3.9...50.3% 
       Mehke vlaknene plošče-les, bitumen b.26 0.0...71.1% 
       Cementna malta ZM 1:3 b.19 1.0...10.6% 
       S cementom povezane iverne plošče b.24 3.3...33.2% 
 
Točnost merjenja gradbenih materialov je odvisna od izdelave in predelave. 
Uporabljeni dodatki se lahko od proizvajalca do proizvajalca razlikujejo in odtod 
izzovejo različne rezultate meritev.  
 
Ostali materiali: 
Material Št. Opomba 
Seno, lan h.458 Vbodni detektor GSF38 
Slama, žito h.459 Vbodni detektor GSF38 
   
Pluta h.A  
Stisnjena lepenka h.C  
Lesno vlakno-toplotna izolacijska plošča h.C  
Lesno vlakno – trdna plošča h.C  
Kauramin – iverne plošče h.C  
Melamin – iverne plošče h.A  
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Papir h.C  
Fenolna smola – iverne plošče h.A  
   
Tekstil h.C (D)  
 
 
Garancijska Izjava:  
Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, 
ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga 
zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z 
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek 
pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66 1260 
Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen 
tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za 
obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad 
electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje. 
 
 
 
To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje 
in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene. 
 
Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05 

 


