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Yleiset tiedot 

 

1 Yleiset tiedot

1.1 Tiedot käyttö-
ohjeesta 

Nämä ohjeet opastavat Wöhler HF 550 kosteus-
mittarin turvalliseen käyttöön. Säilytä ohjeet.

Wöhler HF 550 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 Kun juntta- tai piikkianturi on liitettynä Wöhler 
HF 550 kosteusmittariin, yhdistelmä soveltuu 
polttopuuna käytettävien halkojen kosteusmit-
taukseen VDI 4206, sheet 4 ja 1. BImSchV. 
(Federal Immission Control Act) mukaisesti. 

Kun Wöhler FW 550 kosteusvaaka on liitettynä 
Wöhler HF 550 kosteusmittariin, yhdistelmä so-
veltuu mm. puuhakkeen ja pelletin kosteusmit-
taukseen VDI 4206, sheet 4 mukaisesti. 

 
 

 

1.4 Kuljetus
 VAROITUS! 

Asiaton kuljetus voi vaurioittaa mittaria, vaakaa
ja antureita. 

Kuljeta mittari, vaaka ja anturit aina alkuperäisessä
kuljetuslaukussa.

VAROITUS! 

Suojaa anturin piikit suojatulpalla.

 

1.5 Hävittäminen

 

Elektroniikkajätettä ei saa hävittää normaalin 
talousjätteen kanssa.

Vie käytöstä poistetut akut/paristot asianmukai-
siin kierrätyspisteisiin.

1.6 Valmistaja Wöhler Technik GmbH 
Wöhler Platz 1, 33181 Bad Wünnenberg  
puh.: +49 2953 73-100 
Email: info@woehler.com  
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Tekniset tiedot

 

2 Tekniset tiedot

2.1 Wöhler HF 550 kosteusmittari puulle

Yleiset tekniset tiedot

Liitännät Wöhler juntta-anturi, piikkianturi,
Wöhler FW 550 kosteusvaaka,  
lämpötila-anturi, USB

Virtalähde Litiumioniakku 3.6V, 2250 mAh. Lataus USB-portin kautta 

Toiminta-aika noin 20 tuntia
(riippuu käytettävistä toiminnoista ja näytön kirkkausasetuksista) 

Varastointi-  
lämpötila

-20°C ... +50°C 

Käyttö-  
lämpötila 

+5°C ... +40 °C  

Paino 255 g (ilman anturia) 

Mitat 59 x 38 x 200 mm   

Puuhalkojen kosteusmittaus

Näyttö Puun kosteus u prosentteina % (veden suhde puun kuivapainoon) 
Vaihtoehtona vesipitoisuus w prosentteina % (veden suhde 
märkäpainoon). 

Puulajit 14 vaihtoehtoa

Lämpötilan 
kompensointi

Lämpötilan mittaus lämpötila-anturilla

Mittaustapa Sähkövastus

Mittausalue Kosteus: 10.0 % u - 40.0 % u, erotuskyky 0.1 % u 
Vesipitoisuus: 9.0 % w - 29.0 % w, erotuskyky 0.1 % w 

Tarkkuus ± 40 % lukemasta, VDI 4206 page 4 mukaisesti

 

  

 

2.2 Wöhler FW 550 kosteusvaaka mm. puuhakkeelle ja pelletille

 

Näyttö Puun kosteus u prosentteina % (veden suhde puun kuivapainoon) 
Vaihtoehtona vesipitoisuus w prosentteina % (veden suhde 
märkäpainoon). 

Mittauslukemat näytetään HF 550 mittarin tai tietokoneen
näytöllä.

Materiaali Valittavissa: puuhake, pelletti ja kuusi viljalajiketta 

Mittaustapa Dielektrinen massan mittaus

Mittausalue Kosteus: 0.1 % u ... 70.0 % u, erotuskyky 0.1 % u 
 

Vesipitoisuus: 0.1 % w ... 41.0 % w, erotuskyky 0.1 % w 

Tarkkuus 0.1 % u ... 5.0 % u, kun ±2 % u 

±40 % lukemasta, kun 5,0 % u ... 70,0 % u 

VDI 4206 Part 4 mukaisesti 
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Osat ja liitännät

 

3 Osat ja liitännät

3.1 Mittari

 

 
 

 

Kuva 1: Mittarin osat

1. Lämpötila-anturin liitäntä

2. Näyttö

3. Painikkeet

4. Infrapunalähetin tulostukseen
(Wöhler TD 100 tulostin)

5. Jakkiliitäntä:  
a) Juntta-anturi
b) Piikkianturi

6. USB portti
a) Akun lataus 
b) Wöhler FW 550 kosteusvaaka

7. Akun lukitus (esim. kuljetuksen ajaksi)

 
 

 

 

Kuva 2: Painikkeet

1. ESC-painike (vaikutus riippuu tilanteesta): 
a) toiminnon peruuttaminen
b) paluu päävalikkoon
c) paluu mittausvalikkoon

2. Nuolipainikkeet: 
Liikkuminen ylös ja alas valikoissa 

3. ON-/Off-painike (vaikutus riippuu tilanteesta): 
a) Mittarin käynnistys/sammutus
    (paina ja pidä painettuna n. 3 sekunnin ajan) 
b) Vahvista valinta
c) Tallenna arvo/Poista tallennettu arvo 

  

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

1 2 3 

 

3.2 Anturit ja 
kosteusvaaka  VAROITUS! 

Mittaria saa käyttää ainoastaan seuraavien, 
alkuperäisten Wöhlerin osien kanssa:   

 

Halot ja vaa´assa mitattava
aines  

 

Kuva 3:  
Lämpötila-anturi Wöhler HF 550  

Lämpötila-anturi pitää kytkeä mittariin mittaus-
kohteen lämpötilan mittausta varten.

Halot

 
Kuva 4: Piikkianturi

Wöhler juntta-anturi tai piikkianturi pitää 
liittää mittariin puuhalkojen kosteuden 
mittaamiseksi.  
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Käyttö 

 

 
Kuva 5: Wöhler juntta-anturi

Tarkemman mittaustuloksen saamiseksi voidaan
käyttää juntta-anturia. Anturin piikit pureutuvat
syvemmälle puuhun, joten kosteus pystytään
määrittämään puun sisältä. 

 
Kuva 6: Wöhler FW 550 kosteus-
vaaka mm. hakkeelle ja pelletille 

Wöhler FW 550 kosteusvaaka kytketään mittariin,
kun halutaan mitata esimerkiksi puuhakkeen tai
pelletin kosteus.

 HUOMIO! 

Mittari tunnistaa automaattisesti siihen liitetyn juntta- tai piikkianturin tai kosteus-.
vaa´an. Mittari näyttää kytketyn tarvikkeen perusteella myös oikean mittausnäkymän 
(”Firewood logs” = Halot tai ”Bulk material” = Hake/pelletti/viljat . 

4 Käyttö 

 
 
Kuva 7: Lukitus sijaitsee mittariin oikealla
puolella. 

 VAROITUS! 
Lukitse akku (deaktivoi) kuljetuksen ajaksi. 
Uusi mittari toimitetaan aina akku lukittuna. 

 Ota lukitus pois päältä (=aktivoi akku) työntä-
mällä lukituskytkin vasemmalle. Käytä suippoa
esinettä (esim. kynä tai metallilanka). 

4.1 Mittarin käynnistäminen ja sammuttaminen

 
Kuva 8: Painikkeet, on/off-painike
merkittynä

 Käynnistäminen: Paina on/off-painiketta
lyhyesti. 

 Sammuttaminen: Paina on/off -painiketta
n. 3 sekunnin ajan. 

Lukitus 

Hake, pelletti ja viljat
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Käyttö

 

 

 
Kuva 9: Aloitusnäyttö

 

Käynnistämiseen jälkeen mittari suorittaa itse-
testauksen, joka kestää 5 sekuntia.  

Testauksen aikana käyttäjä pääsee Customer 
(Asiakas) ja Diagnosis (Tiedot) valikkoon. 

Diagnosis -valikko näyttää laiteohjelmiston ja mittaus- 
moduulin versiot, mittarin sarjanumeron, kalibrointi- 
päivän, valmistuspäivän ja mittarin tunnistenumeron  
(MIN).  

Lisätietoja Asiakas -valikosta kappaleessa 9.2.

 

 

Mittausnäkymä avautuu itsetestauksen jälkeen.
Jos kosteusvaakaa FW 550 ei ole liitetty mitta-
riin, mittausnäkymä “Firewood logs”  (Halot) 
ilmestyy automaattisesti näyttöön. Jos kosteus- 
vaaka FW 550 on liitetty, mittausnäkymä 
“Bulk material” (Hake/pelletti/viljat) ilmestyy
automaattisesti näyttöön. 
 

 HUOMIO! 

Mittausnäkymä ”Bulk material” ilmestyy automaat- 
tisesti näyttöön siinä tapauksessa, jos FW 550
vaaka on liitetty mittariin ennen käynnistämistä.

 

 Mittausnäkymän vaihto: Valitse päävalikossa
”Select probe” (Valitse anturi), katso lisätiedot
kappaleesta 8.6. 

Akun varaustilan tarkistus ja akun lataus

 

5 Akun varaus-
tilan tarkistus ja  
akun lataus

 
Kuva 10: Akun varaustila

Akun varaustilan ilmaisin on näytön oikeassa
yläkulmassa. Täysi akku ilmaistaan kokonaan
vihreänä akkusymbolina. Kokonaan valkoinen 
symboli tarkoittaa, että akun varaus on 0.  
Kun akun varaus on melkein 0, symboliin ilmes-
tyy punainen viiva. Tässä tapauksessa lopeta mit-
taus mahdollisimman pian.
 

 HUOMIO! 

Akkua ei voi poistaa mittarista.
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 Liitä laturin USB-liitin mittarin pohjassa olevaan 
USB-porttiin. 

Latauksen aikana akkusymbolissa näkyy pistok-
keen kuva. 
 

 
HUOMIO! 

Tyhjän akun lataus täyteen voi kestää jopa 4 
tuntia.  

VAROITUS! 

Sähköiskun vaara! 
Älä käsittele laturia märillä käsillä! 

Älä altista laturia kosteudelle! 

Älä koskaan poista laturia pistorasiasta vetämällä 
kaapelista – kaapeli voi irrota! 

Varmista, että laturin ja verkkovirran jännite on sama. 

 

Akun varaustilan tarkistus ja akun lataus

Kuva 11: USB-portti lataukseen

Halkojen kosteusmittaus

 

6 Halkojen kosteusmittaus
Wöhler HF 550 kosteusmittarilla voidaan mitata halkojen kosteus VDI 4206, part 4 
mukaisesti. Mittaus perustuu vastusmittaukseen. Tarkan tuloksen saamiseksi valitaan 
mitattavan puun lajike mittarista. 

Kosteus riippuu lämpötilasta. Siksi puun lämpötila pitää mitata ensin. Mittari tekee sitten
automaattisen lämpötilakompensaation.

 HUOMIO! 

Halkojen kosteusmittausta varten piikki- tai juntta-anturi pitää olla liitettynä mittariin.

6.1 Teoria

Vastusmittauksessa käytetään piikki- tai juntta-anturin piikkejä. Mittari laskee  
automaattisesti puun kosteuden u. Se on materiaaliin sitoutuneen veden painon 
m w  suhde absoluuttiseen kuivapainoon mB  alla olevan yhtälön mukaisesti:

 

��= � ���� ��� ∙100%  

Yhtälö 1 

 

u = puun kosteus

mw = puuhun sitoutuneen veden paino

mb = absoluuttinen kuivapaino 
 

 HUOMIO! 

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

  



10 

Halkojen kosteusmittaus 

 

Puun kosteutta ei pidä sekoittaa vesipitoisuuteen. Vesipitoisuudella tarkoitetaan
veden painon suhdetta kokonaispainoon (märkäpaino). 

 

��= � ���� ���  + � ��� ∙100 %  
Yhtälö 2 

 

 

w = vesipitoisuus
mw = puuhun sitoutuneen veden paino

mB = absoluuttinen kuivapaino

Vesipitoisuus voidaan laskea puun kosteudesta seuraavasti:

 

��= ��1+�� ∙100%  
Yhtälö 3 

 

w = vesipitoisuus
u = puun kosteus

 

6.2 Anturien liittäminen

Puun kosteuden mittaamiseksi kytketään kaksi anturia mittariin:

1. Lämpötila-anturi, liitetään mittarin yläpäähän (katso kuva 1, osa 1) 
2. Kosteusanturi (juntta-anturi tai piikkianturi), liitetään mittarin pohjaan

(katso kuva 1, osa 5). 
 

 

 VAROITUS! 

Tarkista ennen jokaista käyttöä mittarin ja anturien ulkoinen kunto. 

Jos juntta- tai piikkianturin kärjet ovat taittuneet, niiden väli ei ole enää 25 mm ja 
mittaustulokset voivat olla vääriä. 

 

 
Kuva 12: Lämpötila-anturi liitettynä
mittarin yläpäähän.  

 Liitä lämpötila-anturi mittarin yläpäässä
olevaan liitäntään  
(kuva 1, osa 1). 

HUOMIO! 

(+) pinni on pienempi kuin (-) pinni. Siksi lämpö-
tila-anturi menee aina oikeaan asentoon, kun se  
liitetään mittariin. 
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Halkojen kosteusmittaus

 
Kuva 13: Juntta-anturi liitetään
mittarin pohjaan.

 Liitä juntta- tai piikkianturi mittarin pohjassa
olevaan jakkiliitäntään (katso kuva1, osa 5). 

 HUOMIO! 

Käytä juntta-anturia, jos haluat tarkemman mit-
taustuloksen.Juntta-anturin piikit pureutuvat  
syvemmälle puuhun, jolloin kosteus mitataan 
puun sisältä. 

   

6.3 Mittaaminen  Käynnistä mittari, katso kappale 4.1. 

Itsetestauksen jälkeen mittari avautuu automaatti-
sesti mittausnäkymään. 
 

 HUOMIO! 

Jos mittariin ei ole liitetty anturia tai juntta- tai 
piikkianturi on liitetty, ”Firewood logs” (Halot) 
mittausnäkymä avautuu automaattisesti.
Jos FW 550 kosteusvaaka oli liitettynä mittariin
käynnistysvaiheessa, valitse päävalikosta  
”Select probe” (Valitse anturi) ja sitten ”Log probe” 
(Halkoanturi). 
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Halkojen kosteusmittaus

 

 

 

 

 
 

 

Kuva 14: Mittausnäkymä: Halot 

 

1. Valittu puulaji

2. Päiväys ja kellonaika

3. Akun varaustila

4. Reaaliaikainen puun kosteuslukema u 

5. Reaaliaikainen mittauspiste (punainen) 

6. Puun lämpötila

7. U-arvo: Mittauspiste 1, mitattu ja  
tallennettu

8. U-arvo: Mittauspiste 2,  
ei mitattu vielä 

9. U-arvojen keskiarvo, laskettu jo
tallennetuista u-arvoista. 

10. Menu (Valikko)- painike 

11.  Selaus

12. Painikkeen toiminto riippuu tilanteesta: Arvon tallennus () 
tai tallennetun arvon poistaminen (Roskakori -kuvake) 

1 

6 

7 

3 

9 

10 12 

2 

11

4 

8 

5 
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Halkojen kosteusmittaus 

 
 
 Näyttö on jaettu kolmeen osaan:  perustiedot,

mittaustiedot ja painikkeet. 

Puulaji näytetään perustiedoissa vasemmalla. 
Oikealla näkyvät kellonaika, päiväys ja akun
varaustila. 

Mittaustiedot -kohdassa näytetään mittauslukemat
ja piirros, johon reaaliaikainen mittauspiste on merkit- 
ty punaisella. 

Painikkeita on kolme. 

Puulajin valinta 

 
Kuva 15: ”Log choice”  valikossa
valitaan mitattavan puun laji. 

 Siirry päävalikkoon painamalla Menu (Valikko)
painiketta. 

 Valitse “Log Choice” (Puulajin valinta) ja
hyväksy valinta OK painikkeella.

 

Valittavana on 14 puulajia, katso kappala 8.2. 

 Siirry nuolipainikkeilla valittavan puulajin 
kohdalle ja hyväksy valinta painamalla OK painiketta.

 Poistu ”Log choice” valikosta painamalla “Esc” painiketta.

 Palaa mittausnäkymään painamalla “Esc” painiketta
uudelleen.

  

Mittaaminen

 
Kuva 16: Juntta-anturin käyttö

 Halkaise halko keskeltä ja aloita mittaus välit-
tömästi halon sisäsivulta.

 Kiinnitä anturin piikit puuhun, piikkianturin n. 6 mm, 
juntta-anturin n. 25 mm syvyyteen. 

 HUOMIO! 

Mittaukset tehdän sivuttain puun syiden suun-
taisesti; eli jos anturipiikkien välille kuvitellaan 
piirretty viiva, tämä viiva halkaisee puun syyt
(katso kuva alla). 
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Halkojen kosteusmittaus

 

 

Keskiarvo 

 
Kuva 17: Mittauspisteiden sijainti

Yleensä kosteus kannattaa mitata kolmesta eri
kohdasta (katso viereinen kuva). Mittari laskee
näiden kolmen mittauksen keskiarvon automaatti-
sesti. Tarkan tuloksen saamiseksi toista tämä
kolmen kohdan mittaus kolme kertaa.Tämän
takia mittari ehdottaa kaiken kaikkiaan 
yhdeksää mittauspistettä.  

 

Huomoi seuraavat asiat
mittaamisessa:

 

 HUOMIO! 

Älä mittaa kohdasta, jossa on pihkaa, halkeama
tai oksakohta . 

 

 Älä mittaa halkaistun puun päästä tai ulko-
puolelta. 

 

 HUOMIO! 

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

Lämpötilamittaus Wöhler HF 550 huomioi lämpötilakompensaation
kosteusmittauksessa. Tämä vuoksi puun lämpö-
tila pitää mitata ennen kosteusmittausta.

 

 HUOMIO! 

Suosittelemme, että lämpötila mitataan puun
säilytystilassa. 

 

 Siirry nuolipainikkeilla riville  
katso viereinen kuva.  

 Kiinnitä lämpötila-anturin piikki puuhun

 Odota muutama sekunti, kunnes lämpötila-
lukema on vakaa. 

 Tallenna lämpötilalukema painamalla  -painiketta. 
 

 
Kuva 18: Lämpötilan mittaus

 

 HUOMIO! 

Tallennetun lämpötilalukeman voi tarvittaessa
poistaa painamalla oikeaa painiketta (roskakori) 
ja mitata lämpötila uudestaan. 

Twood,

Jos lämpötila-anturi ei ole käytettävissä, lämpö-
tila voidaan syöttää mittariin manuaalisesti: 
 Siirry nuolipainikkeilla riville  TWood.

 Valitse lämpötilalaukema nuoli oikealle -painik-
keella ja muuta arvoa nuoli ylös/nuoli alas-
painikkeilla. 
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Halkojen kosteusmittaus 

 

Mittauspiste 1 

 
Kuva 19: Mittauspisteen 1 kosteus-
lukema tallennettu. 

Mittarin näytöllä on piirros halosta, ja ensimmäinen
mittauspiste on merkitty punaisella. 

Reaaliaikainen puun kosteuslukema u näytetään
piirroksen yläpuolella.
 Tallenna ensimmäisen mittauspisteen lukema

-painikkeella. 

 HUOMIO! 

Tallennettu arvo voidaan poistaa painamalla
oikeaa painiketta (roskakori) ja mitata arvo uudel- 
leen. Roskakori -kuvake on näkyvissä vain silloin, 
kun tallennettu lukemarivi on aktiivinen. 

 Siirry nuoli ylös/nuoli alas -painikkeilla ensim-
mäisen mittauspisteen riville UMP1. 

 Kiinnitä anturin (juntta- tai piikkianturi) piikit
puuhun ensimmäisessä mittauskohdassa.

 
Mittauspisteet 2-9 

 
Kuva 20: Mittauspisteen 2 
kosteuslukema tallennettu. 

 Siirry nuolipainikkeilla seuraavan mittauspisteen
kohdalle.

 Kiinnitä anturin piikit seuraavaan mittauskohtaan.

 Jatka samoin, kuin mittauspisteen 1 kohdalla.

Alimpana rivinä näytetään lukemien keskiarvo u
Mittari laskee automaattisesti keskiarvon niistä
lukemista, jotka on tallennettu. 

Mittaamisen jälkeen Kun mittaus on valmis, tulokset voidaan tallentaa
tietylle asiakkaalle ja/tai tulostaa, katso kappaleet 
8.5 ja 9. 

 

  

Avg.
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Hakkeen, pellettien ja viljan kosteusmittaus

 

7 Hakkeen, pellettien ja viljan kosteusmittaus

HUOMIO! 

Hakkeen, pellettien tai viljojen kosteusmittausta varten mittariin liitetään 
Wöhler FW 550 kosteusvaaka . Jos vaakaa ei ole kytketty mittariin ennen mittarin
käynnistämistä, ,valitse päävalikossa ”Select probe” (Valitse anturi) ja sitten 
“Moisture Probe” (Kosteusanturi).  

 

 VAROITUS! 

Kuljeta kosteusvaaka aina HF 550 kuljetuslaukussa (katso tarvikkeet). 
 
Muuten vaa´an alusta tai pinnoite voi vaurioitua, ja mittaustulokset eivät ole enää
oikeita.  

 
7.1 Mittaaminen

  

Ensin valitaan mitattava aines mittarista.
Sitten mitataan näyteaineksen massa kosteusvaa´alla.

Mittari laskee sen jälkeen kosteuden u tai vesi- 
pitoisuuden w. 

Myös näytteen lämpötila voidaan mitata, jos se
halutaan tallentaa kosteusmittaustuloksien 
lisäksi. 

 

  

 

7.2 Ennen mittaamista

7.2.1 Kosteusvaa´an
asettaminen 

 
 
Kuva 21: Wöhler FW 550 kosteusvaaka
säiliöllä (1), alustalla (2), kalibrointi-
liitännällä (testikäyttö) (3), kaapelilii-
tännällä (4) ja anturilla (5). 

 Aseta vaaka tasaiselle, puhtaalle pinnalle.

 VAROITUS! 
Vaa´an säiliössä on kestävä pintakäsittely. Huo-
lehdi kuitenkin siitä, ettei pintaan tule vaurioita.
Vaurioton pinta on ehdottoman välttämätön oikei-
den mittaustulosten saamisessa.

7.2.2 Liitännät

 
Kuva 22: Lämpötila-anturi liitettynä
mittarin yläpäähän.  

 Liitä lämpötila-anturi mittarin yläpäässä
olevaan liitäntään (katso kuva 1, osa 1)

 HUOMIO! 

(+) pinni on pienempi kuin (-) pinni. Siksi lämpö-
tila-anturi menee aina oikeaan asentoon, kun se  
liitetään mittariin.

1 

2 
3 

4 

5 
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Hakkeen, pellettien ja viljan kosteusmittaus 

 

 
Kuva 23: Kosteusvaaka liitettynä
mittarin pohjassa olevaan liitäntään.  

 Liitä Wöhler FW 550 kosteusvaaka mittariin.
Liitä vaa´an kaapeli mittarin pohjassa olevaan 
liitäntään (katso kuva 1, osa 5).

 

7.3 Mittaaminen  Käynnistä mittari.   

Itsetestauksen jälkeen mittari avautuu automaatti-
sesti oikeaan mittausnäkymään (”Bulk material”),
jos kosteusvaaka on liitettynä.  

Näyteaineksen valinta 

 
Kuva 24: Aineksen valinta

 

 Siirry valikkoon painamalla Menu -painiketta. 
 Valitse “Bulk choice” (Aineksen valinta). 
 Valitse aines: Pellets (pelletit), woodchip (puuhake),

barley (ohra), oat (kaura), maize (maissi), rape (rapsi), 
rye (ruis), triticale (ruisvehnä) tai wheat (vehnä). 

 Hyväksy valinta painamalla OK. 

Valinta tallennetaan mittariin ja siirrytään automaattisesti
mittausnäkymään.  
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Hakkeen, pellettien ja viljan kosteusmittaus

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Kuva 25: Mittausnäkymä “bulk material”
 

 1. Mitattava aines (hake, pelletit tai vilja)  

2. Päiväys ja aika

3. Akun varaustila 

4. Säiliön täyttötaso 

5. Seuraava vaihe

6. Aineksen lämpötila

7. Aineksen massa (m)

8. Aineksen kosteus

9. Menu- painike

10.  Nuolipainikkeet selaukseen

11. Painikkeen toiminto riippuu tilanteesta: Arvon tallennus () 
tai tallennetun arvon poistaminen (Roskakori -kuvake). 

 

1 

6 

3 

8 

9 11 

10

4 

7 

5 

2 

Lämpötilan mittaus

 
Kuva 26: Lämpötilan mittaus 

 Siirry nuolipainikkeilla lämpötilariville
(TBulk). 

 Asemoi lämpötila-anturi mitattavaan ainekseen

 Kun lämpötilalukema on vakaa, tallenna
 -painikkeella.  

Mittari tallentaa lämpötilalukeman TBulk . 
Tallentumisen merkiksi lämpötilalukemarivin
perään ilmestyy      .  

Lämpötilalukema tallennetaan vain dokumentointia
varten.  

 

 HUOMIO! 

Tallennetun lämpötilalukeman voi tarvittaessa
poistaa painamalla oikeaa painiketta (roskakori), 
kun lämpötilarivi on aktiivinen. Tämän jälkeen
lämpötilan voi mitata uudestaan.
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Hakkeen, pellettien ja viljan kosteusmittaus 

 
Aineksen massan määrittäminen

 
Kuva 27: Kosteusvaa´an nollaus
Tare (Tyhjäpaino) painikkeella.  

 Siirry nuolipainikkeilla toiselle riville
(massa m). 

 Nollaa kosteusvaaka Tare (Tyhjäpaino)
painikkeella.  

Vaaka nollataan. Sen jälkeen teksti ”Fill scale”
(Täytä vaaka) ilmestyy näyttöön.  

 

Kuva 28: Vaa´an täyttö mitattavalla
aineksella. 

 HUOMIO! 
Varmista, että vaa´an säiliö on kuiva, puhdas ja 
että siinä ei ole vaurioita. 

 Laita mitattavaa ainesta säiliöön.
 

 HUOMIO! 

Voit käyttää säiliön täyttämisessä apuna 
vaa´an mukana toimitettavaa säiliön suojahattua. 

 

 
Kuva 29: Näkymä nollauksen jälkeen,
ennen kun näyteainesta on laitettu säiliöön. 

 

Mittarin näyttö opastaa säiliön täyttämisessä:

Anturin väri harmaa: Increase amount > 
Säiliöön pitää laittaa lisää näyteainesta.

Anturin väri vihreä: Sufficient amount > 
Aineksen määrä on sopiva. 

Anturin väri punainen: Decrease amount > 
Vähennä säiliössä olevaa ainesmäärää. 

 
Kuva 30: Kosteuslukema u 

 Kun näyteaineksen määrä on riittävä, vihreä 
anturi näkyy näytössä. Samanaikaisesti 
kosteuslukema u näkyy mittauslukemista 
alimpana. 

 Siirry kosteuslukemariville nuolipainikkeilla.

 Tallenna u- arvo painamalla -painiketta. 
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Hakkeen, pellettien ja viljan kosteusmittaus  

 

 
Kuva 31: Mittauksen keskiarvon
näyttö.  

 

Average (Keskiarvo) -näkymä avautuu. 
 Tallennettu U

merkillä.
MP1

 Jos haluat tehdä mittauksen uudestaan, poista
ensimmäinen mittaus oikealla painikkeella
(roskakori -kuvake).  

 

 HUOMIO! 

Edustavimman mittaustuloksen saamiseksi toista 
mittaus useaan kertaan ja ota uusi näyte ainek- 
sesta kuhunkin mittauskertaan. Mittari laskee
kaikista tallennetuista lukemista keskiarvon. 

 
Kuva 32: Keskiarvo -näkymä kahden
mittauksen jälkeen. Keskiarvo U
on lukemista viimeisimpänä. 

 Siirry nuolipainikkeilla seuraavaan mittaus-
pisteeseen. 

 Tallenna tulos painamalla -painiketta. 

Mittausnäkymä avautuu. 
 Ota aineksesta jälleen uusi näyte mitattavaksi, 

ja tallenna taas mittauslukema.  

Jokaisen tallennetun mittauksen jälkeen Keskiarvo-
näkymä avautuu. Viimeisin lukemarivi näyttää
keskiarvon siihen mennessä tallennetuista lukemista.

Mittaamisen jälkeen Kun mittaus on valmis, tulokset voidaan tallentaa
tietylle asiakkaalle ja/tai tulostaa.

  

lukema merkitään 

Avg.
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Päävalikko

 

 

8 Päävalikko 
 Avaa päävalikko painamalla mittausnäkymässä vasemmanpuoleista painiketta “ Menu”. 
 Siirry haluamaasi alavalikkoon nuolipainikkeilla. Avaa alavalikko painamalla OK painiketta.
 Palaa valikkotilasta takaisin mittausnäkymään painamalla Esc painiketta. 

HUOMIO! Päävalikon sisältö riippuu mittaustilasta 

(Log Probe (Halkoanturi)  tai Moisture Scale (Kosteusvaaka)).  

 

8.1 Kosteusmittaus
Mittauksen poistaminen

 
Kuva 33: Alavalikko “Moisture
measurement”  

Alavalikossa “ Moisture Measurement” (Kosteus-
mittaus) voidaan poistaa viimeisin mittaus.

 

 HUOMIO! 

Jos haluat poistaa vain yksittäisten mittauspistei-  
den lukemia, poista ne mittausnäkymässä Roska- 
kori -painikkeella. 

 

   

8.2 Materiaalin valinta Mittaustilasta riippuen (Log probe (Halkoanturi) tai
Moisture scale (Kosteusvaaka)) toinen alavalikko on
joko “Log choice” (Puulajin valinta) tai “Bulk choice”
(Aineksen valinta).

 

8.2.1 Log choice
(Puulajin valinta)  

 
Kuva 34 : Alavalikko “Log choice” 

Ennen halkojen kosteusmittausta valitse puulaji
alavalikosta “Log choice”.  

Vaihtoehtoina seuraavat 14 puulajia: Maple (vaahtera),
birch (koivu), beech (pyökki), oak (tammi), ash-tree (saarni), 
spruce (kuusi), chestnut (kastanja), pine (mänty), larch (lehti-
kuusi), lime (lehmus), poplar (poppeli), plane (plataanipuu), 
fir (jalokuusi) ja elm (jalava). Valittu puulaji merkitään     - 
merkillä.   

 Siirry puulajin kohdalle nuolipainikkeilla ja vahvista
valinta OK painikkeella.  

 

 HUOMIO! 

Mittarin sammuttamisen ja käynnistämisen jäl-
keen puulajivalinta säilyy, kunnes käyttäjä valit-
see toisen puulajin.  

 Poistu ”Log choice” valikosta painamalla Esc-
painiketta. 

 Paina Esc-painiketta uudestaan siirtyäksesi
mittausnäkymään.
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Päävalikko 

 

8.2.2 Bulk choice (Aineksen 
valinta). Kosteusvaaka
liitettynä. 

 
Kuva 35: Aineksen valinta

Ennen näyteaineksen kosteusmittausta valitse
aines: pelletti, hake tai vilja.  
 Valitse päävalikossa “Bulk choice” (Aineksen valinta). 
 Siirry oikean aineksen kohdalle nuolipainik-

keilla ja vahvista valinta OK painikkeella.  

Vaihtoehdot ovat: Pellets (pelletti), woodchip (puuhake), 
barley (ohra), oat (kaura), maize (maissi), rape (rapsi), 
rye (ruis), triticale (ruisvehnä) ja wheat (vehnä). 

 

 HUOMIO! 

Mittarin sammuttamisen ja käynnistämisen jäl- 
keen ainesvalinta säilyy, kunnes käyttäjä valit-
see toisen aineksen.  

 Poistu ”Bulk choice” valikosta painamalla Esc -
painiketta.

Paina Esc-painiketta uudestaan siirtyäksesi
mittausnäkymään. 

8.3 Customer (Asiakas) Customer (Asiakas) valikossa voidaan luoda uusi asiakas
ja ylläpitää asiakaskansioissa olevia tietoja, 
katso tiedot kappale 9. 

8.4 Save (Tallennus) Tallenna viimeisin mittaus “Save” (Tallennus) -valikossa.

 

  

 

8.5 Print (Tulostus) 

 
Kuva 36: Tulostuksen esikatselu

 

 

 HUOMIO! 

Mittaus pitää tallentaa, ennen kuin sen voi 
tulostaa, katso kappale 8.4.  

 

Siirry alavalikkoon “Print” (Tulostus), ja voit tulostaa
tallennetut mittaustiedot Wöhler TD 100 tulostimella.
Ennen tulostamista näytetään tulostuksen esikatselu. 

 

 HUOMIO! 

Myös yrityksen tiedot tulostuvat. Lisää yrityksesi
tiedot kohdassa Setup (Asetukset) → Printer
logo (Yrityksen tiedot), katso kappale 8.7. 

Tulostuksen esikatselu -näkymän toiminnot: 
 Esc (vasen painike): Keskeytä toiminto. 
  „↓↑“ (keskipainike): Selaa esikatselutietoja.

Selaus nopeutuu, kun painat painiketta 
pidemmän aikaa. 

 “Print” (oikea painike): Aloita tulostus. 

 

Kuva 37: Mittarin ja tulostimen sijoittelu
tulostettaessa. 

 

Palkki näyttää tulostuksen etenemisen.Keskeytä
tulostus painamalla "Esc" painiketta.

 

 
HUOMIO! 

Tulostettaessa tulostimen ja mittarin infrapuna-
lähettimien pitää olla kohdakkain. 
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Päävalikko

 

 

8.6 Select probe
(Valitse anturi) 

Valitse käyttämäsi anturi ja mittausnäkymä: 
”Firewood logs” (Halot) tai ”Bulk material” 
(Hake/pelletti/viljat). Päävalikon sisältö määräytyy
tämän valinnan perusteella.

8.7 SETUP
(Asetukset) 

 

Tee asetukset seuraavasti:. 

 Siirry nuolipainikkeilla asetettavaan kohtaan.

 Valitse kohta nuoli oikealle -painikkeella. 

 Muuta kohtaa nuoli ylös/nuoli alas -painikkeilla.


 

Hyväksy asetus nuoli oikealle -painikkeella. 

Muutettavat kohdat näytetään punaisena.

Seuraavat kohdat asetettavissa: 

Time (Kellonaika) Aseta kellonaika (muoto 00:00) 

 Date (Päiväys) Aseta päiväys (muoto 01.01.2016)    

 

Brightness (Kirkkaus) Aseta näytön kirkkaus (20 % - 100 %)  
 

 Temperature-Unit
(Lämpötilan yksikkö)

Aseta °C tai °F 

 

Mass-Unit 
(Massan yksikkö)

Aseta kg, lb tai oz 

 

Moisture (Kosteus) Aseta kosteuden mittayksikkö: u (suhde 
kuivapainoon) tai vesipitoisuus w 
(suhde märkäpainoon) 

   

Printer logo (Yrityksen tiedot) 

 
Kuva 38: Yritystietojen muokkaus
tulostusta varten
 

Kirjoita yrityksen tiedot tulostusta varten (max 6
riviä). 
 Valitse nuoli ylös/nuoli alas -painikkeilla 

muutettava rivi. Valitse nuoli oikealle -painik-
muutettava kirjain tai numero. 
Muuta kirjainta tai numeroa nuoli ylös/nuoli
alas painikkeilla. 

Poistu Printer logo -näkymästä painamalla Esc -
painiketta. Asetetut yritystiedot tallentuvat.

Factory settings 
(Tehdasasetukset) 

Palauta tehdasasetukset.
(ei koske kalibrointiasetuksia).  

8.8 HF 550 mittarin
tarkastus ja kalibrointi  

Mittarin saa tarkastaa ja kalibroida ainoastaan val-
tuutettu huoltoliike. Siksi nämä kaksi alavalikkoa
on suojattu salasanalla. 
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Tiedostonhallinta

 

9 Tiedoston-
hallinta 

Käyttäjä voi luoda asiakaskohtaisia kansioita, joihin
mittaukset tallennetaan. 

9.1 Tietojen tallennus Tallenna yksi tai useampi mittaus asiakaskan-
sioon seuraavasti: 
 Valitse päävalikossa “Save” (Tallennus). 

Hyväksy valinta painamalla “OK”. 

 
Kuva 39: Customer (Asiakas)-
näkymä

Customer (Asiakas) -valikko avautuu.
 Valitse asiakas nuolipainikkeilla. Jos asiakkaal- 

le ei ole vielä luotu kansiota, luo kansio 
"New customer" (Uusi asiakas) valikossa 
(katso kappale 9.2). 

 HUOMIO! 

Selaus nopeutuu, kun pidät nuoli ylös/nuoli alas
painikkeen alaspainettuna. 

 Vahvista valinta painamalla OK.  

Mittari listaa kansioon tallennetut mittaukset. Tallenna 
uudet mittaukset valitsemalla "New measurement" 
(Uusi mittaus). 

 Vahvista valinta painamalla OK. 

 HUOMIO! 

-merkillä merkityt tiedot tallennetaan. 

Kun tiedot on tallennettu,      -merkin tilalla näytetään 
lukko vahvistetun tallennuksen merkiksi. 

 HUOMIO! 

Kansiossa olevat vanhat mittaustiedot poistetaan,
kun uudet tallennetaan.

 





 

9.2 Asiakaskansion
luominen 

 
Kuva 40: Customer (Asiakas)
valikon avaaminen heti käynnis-
tyksen jälkeen.  

Luo uusi asiakas- tai mittauskansio Customer 
(Asiakas) -valikossa (avaa Customer -valikko heti 
mittarin käynnistämisen jälkeen) tai lukemien  
tallennuksen jälkeen. Kirjoita nuolipainikkeilla
uuden asiakkaan nimi ja asiakasnumero.
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Tiedostonhallinta

 

 
Kuva 41: Asiakkaan nimen kirjoittaminen

 Valitse asiakasvalikossa ”New customer” 
(Uusi asiakas). 

 Nimeä voi muuttaa. Valitse ”Name” (Nimi) rivi 
nuoli ylös/nuoli alas painikkeilla. Valitse muutet-  
tava kirjain nuoli oikealle -painikkeella. 
Muuta kirjain nuoli ylös/nuoli alas -painikkeilla.

9.3 Customer (Asiakas)
valikko 

 
Kuva 42: Customer (Asiakas) valikko 

Kun valitset päävalikossa ”Customer” (Asiakas) - 
valikon, viereisen kuvan näköinen näkymä avautuu.
Ensimmäisellä rivillä näytetään vuorotellen tallennettujen 
asiakas- ja mittauskansioiden lukumäärä.  

- Valitse "Print protocoll" (Tulostus) tulostaaksesi
minkä tahansa tallennetun mittauksen. 

- Valitse ”Delete Measurement” (Poista mittaus)
poistaaksesi yhden mittauksen. 

 

 HUOMIO! 

Jos poistettava mittaus on ainoa asiakaskansioon
tallennettu mittaus, sekä mittaus että asiakaskan- 
sio poistetaan. 

 

- Valitse ”Delete customer“ (Poista asiakas), jos
haluat poistaa yhden asiakaskansion ja kaikki
siihen tallennetut mittaukset. 

- Valitse ”Delete all customers” (Poista kaikki 
asiakkaat), ja kaikki asiakaskansiot ja niihin
tallennetut mittaukset poistetaan. 
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Mittarin hoito 

 

10 Mittarin hoito Mittari pitää tarkistaa ja sitä pitää hoitaa säännöl- 
lisesti: 

 Kuinka usein Toimenpide

Ennen jokaista mittausta,
kun käytetään juntta- tai
piikkianturia. 

Tarkista anturin piikkien 
välinen etäisyys, vaihda 
piikit tarvittaessa 

Ennen jokaista mittausta,
kun käytetään kosteus- 
vaakaa. 

Tarkista, ettei vaa´an
sisäpinnassa ole 
vaurioita.  

Jokaisen mittauksen
jälkeen, kun käytetään 
kosteusvaakaa. 

 

Puhdista vaaka paine-
ilmalla tai kostealla 
kankaalla. Imuroi pöly
tai ainesjäämät pois. 
Älä koskaan käytä
saippuaa tai liuotinpitoi- 
sia pesuaineita vaa´an
puhdistukseen. 

Kaksi kertaa vuodessa.  Mittarin tarkistus ja kali-
brointi tehtaalla tai 
valtuutetussa huolto- 
liikkeessä. 

 
 

  

 

 Takuu ja huolto

 

11 Takuu ja huolto

11.1 Takuu Jokainen Wöhler HF 550 kosteusmittarin toiminto 
testataan tehtaalla ja mittari käy läpi kattavan 
laadunvarmistuksen.

Oikein käytettynä HF 550 kosteusmittarin takuu 
on 12 kuukautta ostopäivästä.

Takuu ei kata akkua, eikä huoltoon liittyviä kuljetus-
ja pakkausmateriaalikustannuksia

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

11.2 Huolto Wöhler asiakaspalvelu auttaa takuuajan jälkeenkin 

 Huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut

 Tekninen neuvonta
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Tarvikkeet 

 

12 Tarvikkeet

Halkojen kosteusmittaus  

Lämpötila-anturi Wöhler HF 550 tuotenro 1567 

Piikkianturi  tuotenro 5513 

Juntta-anturi tuotenro 2522 

  

Aineksen kosteusmittaus  

Suojahattu kosteusvaa´alle tuotenro 1127 

Wöhler FW 550 kosteusvaaka tuotenro 1139 

  

Lisätarvikkeet  

Wöhler lämpötulostin TD 100 tuotenro 4160 

Lämpöpaperi, 10 rullaa tuotenro 4145 

  

Laukku  

Muovinen kantolaukku Wöhler HF 550 tuotenro 1534 
 

  

Maahantuoja: 

Aimtec Finland Oy
Sarkatie 2, 01720 Vantaa
p. 09 6899 9100 ● sales@aimtec.fi 
www.aimtec.fi


