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Yleiset tiedot 

 

1 Yleiset tiedot

1.1 Tiedot käyttöohjeesta Nämä ohjeet opastavat Wöhler HBF 420 kosteus-
mittarin turvalliseen käyttöön. Säilytä ohjeet.

Wöhler HBF 420 kosteusmittaria saavat käyttää
vain ammattitaitoiset henkilöt ja vain osoitettuun
käyttötarkoitukseen.

Takuu ei ole voimassa, mikäli tätä ohjetta ei ole
noudatettu.

1.2 Varoitukset 
VAROITUS! 

Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa vamman tai hengenvaaran.

 

VAROITUS! 
Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa pysyvän vaurion mittarille.

 

HUOMIO! 

Hyödyllistä tietoa. 

1.3 Käyttö Wöhler HBF 420 on tarkoitettu erityisesti seu-
raaviin kosteusmittauksiin: 

 Polttoaine: Puun palamisherkkyyden arviointi

  Rakennetutkimus: Rakennuksen vaurio- ja 
vuotokohtien havainnointi 

 Rakentaminen: Tarkistusmittaukset esimer-
kiksi ennen päällysteen tai lattian laittamista. 
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Yleiset tiedot

 

1.4 Toimitussisältö Tuote Toimitukseen kuuluu 

HBF 420 Mittari

2 vaihtomittauspiikkiä
vastusmittauksiin

4 x 1.5 AAA paristo

Nahkakotelo
 

1.5 Varastointi ja kuljetus
 VAROITUS! 

Käsittele mittarin teräviä mittauspiikkejä varo- 
vasti.  

Kuljeta ja varastoi mittari aina toimitukseen kuulu- 
vassa nahkakotelossa ja mittauspiikit tulpalla 
suojattuna. 

 Varastoi mittari kuivassa paikassa.  

 Jos mittaria ei käytetä vähään aikaan, poista
paristot mittarista.  

1.6 Turvallisuusohjeet
 VAROITUS! 

Sähköiskun vaara. Älä päästä mittauspiikkejä  
tai pinta-anturia kosketuksiin jännitteellisten 
osien kanssa.

 
VAROITUS! 

Älä käytä mittaria sellaisten laitteiden läheisyy-
dessä, jotka ovat herkkiä korkeataajuuksille
(esim. terveydenhuollossa käytettävät laitteet). 
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Yleiset tiedot 

 

1.7 Hävittäminen 

 

Elektroniikkajätettä ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen kanssa.

Vie käytöstä poistetut akut/paristot asianmukai-
siin kierrätyspisteisiin. 

1.8 Toimittaja Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH 

Schützenstr. 41 

33181 Bad Wünnenberg 

Puh: +49 2953 73-100 

E-Mail: mgkg@woehler.com 
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Tekniset tiedot

 

2 Tekniset tiedot
Vastusmittaus (puu) 

Mittausalue 0 ... 40% 
10 % ... 35 % (testattu) 

Mittauspiikkien pituus 12 mm 

Mittauspiikkien välinen 
etäisyys 

25 mm 

Materiaalikerroin 10 materiaalikoodia 

Lämpötila- 
kompensaatio 

Materiaalin lämpötilan
perusteella

Tarkkuus,  
VDI Guideline 4206, 
Sheet 4 mukaisesti  

± 40 % viitearvosta
(puu) 
± 5 % testiarvosta

Tavoite: 

± 40 % viitearvosta
(puu) 
± 5 % viitearvosta
(testistandardi) 
  

 

Dielektrinen mittaus Näyttö 4 merkkiä

Dielektrisen anturin
mittaussyvyys 

noin 3 - 4 cm 

Materiaalikerron 20 materiaalikoodia

 

Ominaisuudet 
Hälytys LED valot (vihreä,

(keltainen, punainen) 
asetettavat hälytysrajat 
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Tekniset tiedot 

 

Muut tiedot
Käyttöolosuhteet 5 … +40 °C 

< 90% RH (ei- 
kondensoiva) 

Mitat 165 x 62 x 26 mm 

Paino 175 g (ilman paristoja) 
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Rakenne

 
3 Rakenne 

3.1 Mittari

1 Yläosan suojatulppa, sisältää pisteet kalibroinnin tarkistukseen
(25% kosteus). 

2 Dielektrinen anturi (ei näy kuvassa) 

3 Mittauspiikit (elektrodit) vastusmittaukseen

4 LCD näyttö

5 Hälytyksen LED-valo 

6 Jakkiliitäntä Wöhler juntta-anturille

7 Paristolokero (mittarin takana) 

8 Alaosan suojatulppa, sisältää pisteet kalibroinnin tarkistukseen 
(18 % kosteus). 

9 Vaihtopiikit vastusmittaukseen
(kohta 3) 

10 Vaihtopiikkien suojus

 

 
 

Kuva 1: Mittarin rakenne 

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10
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Rakenne 

 

3.2 Painikkeet  

 

 

 

1 Set: Asetukset / valinnan vahvistus 

2 M/▲: Mittaus / ylös  

3 ON/OFF-painike / Esc 

4 ▼/<0>: Alas / nollakalibrointi 

 

  

3 

4 

2 

1 

Kuva 2: Painikkeet

3.3 Mittaustavat näytöllä

 
Kuva 3: Dielektrinen mittaus

 

”Dielektrinen mittaus” on valittuna, kun näytön 
yläosassa on alhaalta avoin neliö ja lisäksi 
((•)) merkki. Merkin alapuolella näytetään mi- 
tattu kosteuslukema. 

 
Kuva 4: Vastusmittaus

”Vastusmittaus” on valittuna, kun näytön ala-
osassa on alhaalta avoin neliö. 
Näytöllä näytetään mitattu puun kosteuslukema
(u) prosentteinta (%).
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Rakenne

 
3.4 Mittaustavat  

Wöhler HBF 420 mittarissa on valittavana kaksi mittaustapaa: 

- Dielektrinen mittaus -  rakennusmateriaalien kosteus:

Dielektrisen mittauksen anturi sijaitsee mittarin yläpäässä. Erilaisten rakennus-
materiaalien kosteus voidaan mitata helposti ja nopeasti. 
Kvasi-kaksiulotteisen kosteusprofiilin avulla voidaan muodostaa yleiskuva kohteesta 
ja paikallistaa kriittiset kohdat.  Materiaalikoodi valitaan mitattavan materiaalin 
tilavuuspainon perusteella 

- Vastusmittaus tarkkaan puun kosteuden määrittämiseen: 

Vastusmittauksessa käytetään mittarin pohjassa olevia mittauspiikkejä.Jotta mittaus-
tuloksesta saadaan mahdollisimman tarkka, valitaan mitattavaa materiaalia vastaava 
materiaalikoodi.  

Materiaalin suhteellinen kosteus riippuu materiaalin lämpötilasta. Käyttäjä syöttää
mittariin materiaalin lämpötilan ja tämän lukeman perusteella mittari ottaa automaatti-
sesti lämpötilakompensaation huomioon.  

Molempia mittaustapoja käytettäessä voidaan asettaa kaksi hälytysrajaa helpotta-
maan ja nopeuttamaan kosteuspitoisuuden arviointia, esimerkiksi muodotettaessa
yleiskuvaa mitattavasta kohteesta.

 

Mittari

 

4 Mittari
 

 HUOMIO! 
Seuraavissa kappaleissa suluissa olevat numerot (1) – (4) viittaavat kuvaan 2  
Painikkeet. 

4.1 Käynnistäminen  Käynnistä mittari painamalla ON/OFF- 
painiketta (3) 

Mittari on heti käyttövalmis. 

Käynnistyksen jälkeen mittari on pito 
(Hold) -tilassa. 

Hälytysvalo palaa vihreänä. 

 Sammuta mittari pitämällä "On/Off" painike 
(3) painettuna kahden sekunnin ajan. 
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Mittari

 

4.2 Materiaalin lämpötilan
      asettaminen

  

 Käyttäjä voi asettaa mitattavan materiaalin
lämpötilalukeman mittariin. Koska kosteus-
lukema riippuu materiaalin lämpötilasta,
mittari ottaa automaattisesti huomioon
lämpötilakompensaation käyttäjän  
asettaman lämpötilan perusteella.  

 

 HUOMIO! 
Asetettavan lämpötilan pitää olla välillä 
-60 °C ... +60 °C . 

 Materiaalin lämpötila asetetaan mittariin seu-
raavasti (katso myös tämän ohjeen lopussa 
oleva pikaohje): 

  Mittaa materiaalin lämpötila esimerkiksi
Wöhler IR Temp 210 infrapunalämpö-
mittarilla (katso Tarvikkeet). 

 Käynnistä Wöhler HBF 420 ja paina 
Set painiketta (1).  

  Viimeisin mittariin tallennettu lämpötilalukema
näkyy näytöllä.  

 Pienennä tai suurenna lukemaa nuoli ylös- ja 
nuoli alas -painikkeilla (2 ja 4). 

 Vahvista asetus painamalla Set painiketta (1). 
Mittaustavan valintaruutu avautuu. 

 (Jos et halua muuttaa mittaustapaa, paina 
ON/OFF painiketta (3). 
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Mittari 

 

4.3 Mittaustavan valinta

 

Wöhler HBF 420 mittarissa on valittavana kaksi
mittaustapaa. Valitse mittaustapaa vastaava
anturi (kappale 3.4) seuraavasti: 

  

 
 Kun mittari on käynnistetty, siirry mittaus-

anturin valintaan painamalla Set painiketta 
(1) kaksi kertaa.

 

 HUOMIO! 

Kun olet painanut Set -painiketta kerran, odota, 
että lämpötilalukema tulee näyttöön ennen kuin
painat painiketta toisen kerran. 

 "PB" (Probe=Anturi)) ja mittaustapaa vastaa-
va symboli näytetään. 

 

 
Kuva 5: Dielektrinen mittaus  

 Valitse dielektrinen mittaus painamalla 
nuoli ylös -painiketta (2). (Mittaus mittarin
yläosassa olevalla anturilla). 

Näytön yläosassa näytetään ((•)) ja alhaalta
avoin neliö.  

 
Kuva 6: Vastusmittaus

 Valitse vastusmittaus painamalla nuoli alas-
painiketta (4). (Mittaus mittarin pohjassa 
olevilla mittauspiikeillä). 

Näytön alaosassa näytetään alhaalta avoin
neliö. 

 
 Vahvista mittaustavan valinta painamalla

Set painiketta (1). 
 

 HUOMIO! 
Valittu mittaustapa säilyy mittarissa, kun mittari
sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.

 Tämän jälkeen valitaan materiaalikoodi.

(Jos et halua muuttaa mittaustapaa, paina
ON/OFF painiketta (3).
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Mittari

 

4.4 Materiaalikoodin 
valinta 

Kosteuspitoisuus riippuu mm. materiaalityypistä.

 

4.4.1    Materiaalikoodit, 
vastusmittaus
(piikit/elektrodit) 

Vastusmittauksessa on valittavana 10 materiaali-
koodia (Cd00 …. Cd09) alla olevan taulukon 
mukaisesti: 
 

 HUOMIO! 

Koodit perustuvat puulajien ominaisuuksien 
standardointiin.Mahdollisia epätarkkuuksia ei 
voi poissulkea. 

 
 

Materiaalikooditaulukko Koodi Materiaali 

00 Tammi, mänty, pähkinäpuu (amerikk.)  

01 Douglaskuusi, meranti (valkoinen) 

02 Pyökki, kuusi, pähkinäpuu (euroopp.),
 lehtikuusi, kastanja, saksanpihta

03 Lehmus, jalava 

04 Tiikki

05 Afrormosia, eebenpuu

06 Guarea 

07 Kirsikka, koivu, pähkinäpuu

08 Vapaa koodi

09 Seinä, betoni
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Mittari

 

4.4.2 Materiaalikoodit,
dielektrinen  
mittaus 

Dielektrisessä mittauksessa on vaihtoehtoina
materiaalikoodit 0 - 20. 

 

Dielektrisessä mittauksessa materiaalikoodi
valitaan mitattavan materiaalin tilavuuspainon
mukaan. Mitä suurempi materiaalin tilavuus- 
paino, sitä suurempi materiaalikoodi. 

1. Koodit Cd05 … Cd10 sopivat puulle
(tilavuuspaino n. 400 … 600 kg/m3).  

2. Koodit Cd15 … Cd18 sopivat tiilelle, 
lattiatasoitteelle ja betonille. 
(tilavuuspaino n. 1600 … 2200 kg/m3).    

4.4.3 Materiaalikoodit,
tuntemattomat
materiaalit 

Tuntemattomien materiaalien kosteuden määritte-
lemisessä voidaan käyttää apuna materiaalin 
kuivapainon määrittämistä (kuivaustesti). Käytä 
materiaalikoodia, jolla mittarin lukema on lähinnä
kuivaustestin tulosta.
Jos kuivaustestiä ei tehdä, suosittelemme tunte- 
mattomien puumateriaalien mittaukseen koodia 
Cd00, tosin mittaustulos ei välttämättä ole kovin
tarkka. 
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Mittari

 
4.4.4 Materiaalikoodin 

asettaminen  

 
Kuva 7: Materiaalikoodin asettaminen

 

 Kun mittari on käynnistetty, siirry materiaali-
koodin valintaan painamalla Set painiketta
(1) kolme kertaa. 

 

 HUOMIO! 

Kun olet painanut Set painiketta, odota 2
sekuntia ennen kuin painat sitä uudestaan. 

 

"cd00" ja pieni "s" sekä valitun mittaustavan 
symboli ilmestyvät näyttöön. 
 

 HUOMIO! 
Mittaustapa pitää valita ennen materiaalikoodin
asettamista (katso kappale 4.3).

 
 Aseta materiaalikoodi nuoli ylös- ja nuoli alas- 

painikkeilla (2 ja 4). 

 Vahvista asetus painamalla Set painiketta (1).  

 
Seuraavaksi voit asettaa hälytysrajat.

 4.5 Hälytysrajat Mittariin voi asettaa kaksi hälytysrajaa (Al1 ja Al2)
nopeuttamaan kosteuspitoisuuden määrittämistä. 
Hälytykset ilmaistaan LED-valoilla 
(kuva 1, osa 5):  

1. Mittauslukema < Al1:  vihreä

2. Mittauslukema ≥ Al1 ja < Al2:  keltainen

3. Mittauslukema ≥ Al2  punainen
 

 HUOMIO! 
Hälytytoiminto nopeuttaa krittisten kohtien ha-
vaitsemista, varsinkin kun käytetään dielektristä
anturia kosteusprofiilin muodostamiseen. 
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Mittari 

 
4.5.1 Hälytysrajojen 
         asettaminen 

 

 Kun mittari on käynnistetty, siirry hälytysrajojen
asetukseen painamalla Set painiketta (1) 
neljä kertaa. 

 

 HUOMIO! 

Kun olet painanut Set painiketta, odota 2
sekuntia ennen kuin painat sitä uudestaan. 

 

"Al 1" ja sitten hälytyksen alaraja näytetään. 
Myös valitun mittaustavan symbolit näkyvät  
(katso kappale 3.3).

 Aseta hälytyksen alaraja nuoli ylös- ja 
nuoli alas -painikkeilla (2 ja 4). 

 Vahvista asetus painamalla Set painiketta (1). 

 "Al 2" ja sitten hälytyksen yläraja näytetään.

 Aseta hälytyksen yläraja nuoli ylös- ja
nuoli alas -painikkeilla (2 ja 4).

 Vahvista asetus painamalla Set painiketta (1). 

 Mittari palaa Materiaalin lämpötilan asetta- 
minen -kohtaan.  

 Aseta mittaus pitoon (Hold) painamalla 
ON/OFF/Esc painiketta (3) . 

 Siirry mittaustilaan painamalla M/nuoli ylös-
painiketta (2). 

4.6 Nollakalibrointi Nollakalibrointi pitää tehdä ennen jokaista 
mittausta: 

 Pidä Wöhler HBF 420 mittari ilmassa, älä
päästä mittaria kosketuksiin minkään mate- 
riaalin kanssa. 

 

 HUOMIO! 
Kun käytetään dielektristä mittausta, pidä mit-
tari kalibroinnin aikana vähintään 15 cm päässä   
mistä tahansa materiaalista ja pidä kädellä 
kiinni mittarista vain sen alaosasta. 

 
Paina sitten normaalissa mittaustilassa  
painiketta (4). Wöhler HBF 420 asettaa nolla-
kohdan automaattisesti ja näyttää sen näytöllä. 
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5 Mittaaminen
 

 VAROITUS! 
Ennen mittauksen aloittamista tarkista, että mittauspiikit/elektrodit ovat suorat. Jos 
piikit ovat taipuneet, niiden välinen etäisyys ei ole enää 25 mm ja mittaustulokset voi- 
vat olla vääriä. Tässä tapauksessa vaihda piikit, katso kappale 8 Huolto.

 

 Käynnistä mittari. Mittari on pito (Hold) -tilassa. 

 Paina Set painiketta (1) ja aseta materiaalin lämpötila (katso kappale 4.2). 

 Paina Set painiketta (1) ja valitse mittaustapa (vastusmittaus tai dielektrinen
mittaus), katso kappale 4.3. 

 Paina Set painiketta (1), valitse materiaalikoodi ja vahvista valinta Set 
painikkeella (1), katso kappale 4.4. 

 Poistu asetuksista painamalla ON/OFF/Esc -painiketta (3), ja palataan takaisin
pito (Hold) -tilaan.  

 Valitusta mittaustavasta riippuen asemoi anturi mittauskohteeseen,
katso kappaleet 5.1 ja 5.2. 

 Aloita mittaus painamalla M painiketta (2) ja pidä painike painettuna 
mittauksen ajan. 

 Kun vapautat M painikkeen, mittari siirtyy pito -tilaan ja viimeisin mittaustulos
näytetään. 
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5.1 Vastusmittaus (puu)

Vastusmittauksessa käytetään mittarin pohjassa olevia mittauspiikkejä/elektrodeja.
Mittari laskee automaattisesti puun kosteuden u. U on puuhun sitoutuneen veden 
massa mw suhteessa puun absoluuttiseen kuivapainoon m

B  
 , alla olevan yhtälön

mukaisesti (1): 

 

∙100% Yhtälö 1 

 

u  = puun kosteus

mw  = puuhun sitoutuneen veden massa

Bm   = puun absoluuttinen kuivapaino

 

 HUOMIO! 

Yllä olevan yhtälön mukaisesti puun kosteus voi olla yli 100 %. 

Puun kosteus on eri asia kuin puun vesipitoisuus. Vesipitoisuus on 
veden massan suhde kokonaispainoon (märkäpaino). 

 

∙100 %  Yhtälö 2

w  = vesipitoisuus
wm   = puuhun sitoutuneen veden massa 

mB  = puun absoluuttinen kuivapaino 

Vesipitoisuus voidaan laskea puun kosteudesta seuraavasti: 
 

∙100% Yhtälö 3

w = vesipitoisuus
u = puun kosteus 

u =
mw  

Bm   

w =
wm   

mB  wm   + 

w =
u

1 + u
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Vastusmittaus Vastusmittaus tehdään seuraavasti
(katso myös pikaohje tämän ohjeen lopusta):

 Käynnistä mittari, valitse mittaustapa 
"vastusmittaus", valitse materiaalikoodi
ja tee nollakalibrointi.

 Halkaise halko keskeltä ja aloita mittaus 
välittömästi halon sisäsivulta. 

 Kiinnitä anturin piikit puuhun noin 6 mm 
syvyyteen. 

 
 

VAROITUS! 
Älä käytä voimaa, mikäli mahdollista. 

 

 HUOMIO! 
Mittaukset tehdän sivuttain puun syiden suun-
taisesti; eli jos mittauspiikkien välille kuvitellaan 
piirretty viiva, tämä viiva halkaisee puun syyt.

 Pidä M painike (3) painettuna mittauksen  
ajan. 

Keskiarvo

Kuva 8: Mittauspisteiden (M 1 – M 3) 
sijainti halossa. 

 

Yleensä kosteus kannattaa mitata kolmesta 
eri kohdasta (katso viereinen kuva). Laske kes-  
kiarvo mittausten perusteella. 
Huomioi seuraavat asiat:
 

 HUOMIO! 
Älä mittaa kohdasta, jossa on pihkaa, halkema
tai oksakohta. 

 Älä mittaa halkaistun puun päästä tai 
ulkopuolelta. 
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Huomioi myös seuraavat asiat mittaamisessa: 

 Puulajista riippuen mittauksen epätarkkuus on suurimmillaan kun 
kosteuslukema on yli noin 35 - 40 %.  

 Mitattavan puun lämpötilan pitäisi olla 0°C ... 30 °C. 

 Mitattavan materiaalin korkeat staattiset varaukset voivat vääristää mittaus- 
tuloksia ja vaurioittaa mittaria. Asianmukainen maadoitus voi poistaa
ongelman.

 

5.1.1     Vastusmittaus
juntta-anturilla 

 

Tarkemman mittaustuloksen saamiseksi puun 
kosteusmittauksessa voidaan käyttää juntta-
anturia (lisävaruste).   

Juntta-anturin mittauspiikit menevät syvemmälle 
puuhun, joten kosteus voidaan mitata puun si-

 Käynnistä Wöhler HBF 420, valitse materiaali- 
koodi ja tee nollakalibrointi. Kytke tämän jäl-
keen juntta-anturi mittariin seuraavasti: 

Kuva 9: Kaapelin liittäminen juntta-anturiin

 
Liitä kaapelin haarautuvassa päässä olevat 
liittimet anturin eristeessä oleviin jakkiliitän-
töihin. Vastusmittauksessa ei ole väliä, kumpi
liitin laitetaan kumpaan liitäntään. 

Kuva 10: Kaapelin liittäminen
Wöhler HBF mittariin 

 

 

 Liitä kaapelin toisessa päässä oleva liitin 
Wöhler HBF 420 mittarin yläosassa olevaan 
jakkiliitäntään. Mittaa kappaleen 5.1 ohjeen 
mukaisesti. 

 Tulokset näkyvät mittarin näytöllä. 

sältä.  
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5.2 Dielektrinen mittaus 

 
Kuva 11: Dielektrinen mittaus

 

Dielektrinen mittaus tehdään materiaalin pinnalta,
materiaalin pintaa rikkomatta. Mittaava anturi 
sijaitsee Wöhler HBF420 mittarin yläpäässä. 
Mittaustulokset ovat suuntaa-antavia; eivät 
tarkkoja mittaustuloksia.  

Dielektrinen mittaus soveltuu kriittisten kosteiden 
kohtien paikallistamiseen rakennusmateriaaleissa 
tai kosteusprofiilin luomiseen. Dielektrisellä antu-
rilla voidaan mitata kosteus nopeasti useasta 
pisteestä materiaalin pinnalta. Siten kriittiset koh-
dat havaitaan heti ja voidaan esimerkiksi ottaa 
näyte materiaalista jatkotutkimuksia varten.

 Käynnistä mittari, aseta materiaalin lämpötila,
valitse mittaustapa "dielektrinen mittaus”, va-
litse materiaalikoodi ja tee nollakalibrointi
(katso kappale 4). 

 Poistu asetuksista painamalla Esc painiketta 
(3) ja siirry mittaamaan painamalla M paini-
ketta (2).  

 

 Pidä mittarin yläosassa olevaa valkoista an-
turia mitattavaa materiaalipintaa vasten. Var-
mista, että anturin koko pinta-ala on mitatta-
vaa pintaa vasten.  

 

 HUOMIO! 
Tartu mittariin sen alaosasta, jotta kätesi vaikut-
taa mittauksiin mahdollisimman vähän.
Pidä vähintään noin 10 – 15 cm etäisyys seinä- 
ja kattokulmiin. 

 

 Pidä M painike (2) painettuna mittauksen ajan.
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Mittaaminen

 

Wöhler HBF 420 näyttää keskimääräisen kosteuden, joka lasketaan anturin läpäise-
mien materiaalikerrosten vesipitoisuuksista. 

Jos on valittu sopiva materiaalikoodi materiaalin tilavuuspainon perusteella, normaa-  
lissa mineraalisten materiaalien kuivumisprosessissa voidaan käyttää alla olevia 
arvoja suuntaa-antavina: 

1. Lukema 0.0 ... 5.0:  kuiva 

2. Lukema 5.1 ... 9.9:  normaali 

3. Lukema ≥ 10.0  kostea  
 

 HUOMIO! 

Mitattavan materiaalin alla oleva metalli (sähkökaapelit, rakenneteräs mm.) 
voi vääristää mittaustuloksia.  

Materiaalin pitää olla riittävän paksua anturin mittaussyvyys huomioiden.

Vesi on yleensä jakautunut rakenteisiin epätasaisesti ; siksi mittauspisteitä pitää 
olla useita, ja tarvittaessa lasketaan painotettu keskiarvo. 
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Kalibroinnin tarkistus 

 

6 Kalibroinnin tarkistus Kalibrointi tarkistetaan mittarin kahden suojatul-
pan ja niissä olevien kalibrointipisteiden avulla.  
Käytettävä suojatulppa valitaan sen perusteella, 
tehdäänkö tarkistus 18 % vai  25 % kosteus-
pitoisuudella.  

 Käynnistä mittari ja aseta puun lämpötilaksi
20 °C. 

 Valitse "vastusmittaus" (katso kappale 4.1).

 Valitse materiaalikoodi Cd00 (katso kappale 
4.2).  

 Siirry mittaustilaan painamalla M painiketta 
(2). 

 Asemoi Wöhler HBF 420 mittarin pohjassa 
olevat mittauspiikit tai Wöhler juntta-anturin 
piikit suojatulpan kalibrointipisteisiin.  

 Pidä M painike (2) painettuna 4 sekunnin 
ajan. Mittarin näyttämä lukema pitäisi olla
u = 18 tai u = 25 käytettävästä suojatulpasta
riippuen. Jos näytetty lukema poikkeaa viite-
arvosta enemmän kuin ± 0.90 tai ± 1.25,
suosittelemme mittarin lähettämistä valtuu-
tettuun liikkeeseen kalibroitavaksi.  

 

7 Paristojen vaihto Kun paristojen varaus on alhainen, paristosym-
boli näkyy mittarin näytössä ja näytön kontrasti 
pienenee, jolloin paristot pitää vaihtaa. 

 Avaa mittarin takana oleva paristolokero, 
poista vanhat paristot ja laita uudet,  
4 kpl 1.5 V AAA paristot tilalle. Tarkista 
napaisuus. 
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Huolto

 

8 Huolto
Wöhler HBF 420 mittarin mittauspiikit/elektrodit pitää tarkistaa säännöllisesti mittarin 
oikean toiminnan varmistamiseksi (katso kappale 5.1, vastusmittaus). Piikkien käyt-
töikä riippuu mittarin käytöstä ja mitattavan puun kovuudesta. Käyttäjä voi vaihtaa 
piikit. Alla on kerrottu yleisimmät huoltotoimenpiteet.  

8.1 Toimenpiteet Milloin Toimenpide

Säännöllisesti Tarkista piikkien välinen
etäisyys (25 mm)

Kun piikit ovat vioittu-
neet tai katkenneet

Mittarin mukana toimitetaan
vaihtopiikit (katso kuva  
3.1 osa 9).  

Irrota vialliset piikit
sopivalla työkalulla 
(pihdit, jakoavain). 
Kiinnitä uudet samaa työ-  
kalua apuna käyttäen. 

HUOMIO! Piikkien päät
ovat erittäin terävät. 
Säilytä vaihtopiikit
aina mittariin mukana 
toimitettavassa suojuk- 
sessa. 

 

Kun mittari on
likaantunut 

Puhdista mittari ainoastaan 
kostealla kankaalla.  
Mittarin sisään ei missään 
nimessä saa mennä  
vettä. 
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Takuu ja huolto

 

9 Takuu ja huolto

9.1 Takuu Jokainen Wöhler HBF 420 kosteusmittarin toiminto 
testataan tehtaalla ja mittari käy läpi kattavan 
laadunvarmistuksen.
Oikein käytettynä Wöhler HBF 420 mittarin takuu
on 12 kuukautta ostopäivästä. Mittauspiikit/elek-
trodit ja paristot eivät kuulu takuun piiriin.  

Takuu ei kata huoltoon liittyviä kuljetus- ja pakka-
usmateriaalikustannuksia. 

Muiden kuin valtuutetun huoltohenkilöstön tekemät
huoltotoimenpiteet laitteelle ja laitteiston
muutostyöt saavat takuun raukeamaan

9.2 Huolto Wöhler asiakaspalvelu auttaa takuuajan jälkeenkin 

 Huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut
 Tekninen neuvonta
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Tarvikkeet

 

10 Tarvikkeet

Kosteusanturi puulle

Wöhler juntta-anturi  tuotenro 2522 

Lämpötilan mittaus  

Wöhler IR Temp 210 infrapunalämpömittari tuotenro 6612 
 

 

  

11 Hyväksynnät
Soveltuvuuskoe Wöhler HBF 420 mittarille pyydetty. 

 

11.1 VDI 4206, sheet 4 

Wöhler HBF 420 on kehitetty VDI 4206, sheet 4 pohjalta. 

 

11.2 Vaatimustenmukaisuus

Tuote
 

Kosteusmittari puulle ja rakennusmateriaaleille

malli: Wöhler HBF 420 

 

on seuraavien direktiivien määräysten mukainen:

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (2004/108/EG).  

Sovelletut standardit:
 

DIN EN 55011 (04/2011)  

DIN EN 61326-1 (10/2006) 

DIN EN 61000-4-2 (12/2009)

DIN EN 61000-4-3 
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Pikaohje : Asetukset

 

12 Pikaohje: Asetukset
 

  1. Set Aseta materiaalin
lämpötila nuoli-

painikkeilla 

ON/OFF painike

2. Set 

3. Set 

4. Set 

5. Set 

Valitse mittaus-
tapa nuoli- 
painikkeilla 

Valitse materiaal-
koodi nuoli- 
painikkeilla 

Aseta hälytyksen
alaraja nuoli- 

painikkeilla 

Aseta hälytyksen
yläraja nuoli-
painikkeilla  

ON/OFF painike

 

ON/OFF painike

 

ON/OFF painike

 

ON/OFF painike

 

vahvista 

vahvista 

vahvista 

vahvista 

peruuta 

peruuta

peruuta 

peruuta 

peruuta 

<0> - painike Nollakalibrointi
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Pikaohje "Mittaaminen"

 

 

13 Pikaohje "Mittaaminen" 

 
Paina on/off painiketta: 

Mittari käynnistyy

Paina Set painiketta: 

Aseta materiaalin lämpötila 

Paina Set painiketta:

Valitse mittaustapa

Paina Set painiketta:

Valitse materiaalikoodi

Vahvista Set-painikkeella

Paina on/off painiketta lyhyesti:

Poistu Asetukset -tilasta 

Aseta anturi (dielektrinen mittaus) tai 
piikit (vastusmittaus) mitattavaan

kohteeseen 

Pidä M painike alaspainettuna:

Mittaaminen 



 

 

Jälleenmyyjä: 

Aimtec Oy
Juhanilantie 3, 01740 Vantaa
sales@aimtec.fi, www.aimtec.fi


