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Indicaţii privind manualul de utilizare
Simboluri
Avertisment privind tensiunea electrică
Acest simbol vă avertizează că există pericole pentru
viaţa şi sănătatea persoanelor, datorate tensiunii
electrice.
Avertisment
Cuvântul de semnalizare indică o periclitare cu grad
mediu de risc, care, dacă nu este evitată, poate avea
ca urmare decesul sau o vătămare corporală gravă.
Precauţie!
Cuvântul de semnalizare indică o periclitare cu grad
redus de risc, care, dacă nu este evitată, poate avea ca
urmare o vătămare corporală redusă sau medie.
Indicaţie
Cuvântul de semnalizare indică informaţii importante
(de ex. daune materiale), dar nu şi pericole.

Condiţii legale
Această publicaţie înlocuieşte toate versiunile precedente.
Reproducerea sub orice formă sau prelucrarea, multiplicarea ori
distribuirea cu ajutorul unor sisteme electronice a oricărei părţi
a prezentei publicaţii, fără aprobare în scris din partea
Trotec GmbH & Co. KG, este interzisă. Ne rezervăm dreptul de a
efectua modificări tehnice. Toate drepturile rezervate. Toate
mărcile comerciale sunt utilizate fără a garanta disponibilitatea
nerestricţionaţă şi respectând în principiu modul de scriere
utilizat de producători. Toate mărcile comerciale sunt mărci
înregistrate.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări constructive în
interesul unei îmbunătăţiri curente a produsului, precum şi
modificări de formă şi culoare.
Furnitura poate prezenta diferenţe faţă de imaginile produsului.
Prezentul document a fost întocmit cu atenţia cuvenită.
Trotec GmbH & Co. KG nu îşi asumă nicio răspundere pentru
eventuale erori sau omisiuni.
Determinarea rezultatelor valide ale măsurătorilor, concluziilor şi
măsurilor rezultate de aici intră exclusiv în responsabilitatea
utilizatorului. Trotec GmbH & Co. KG nu oferă nicio garanţie cu
privire la corectitudinea valorilor măsurate determinate,
respectiv a rezultatelor măsurătorilor. De asemenea,
Trotec GmbH & Co. KG nu îşi asumă nicio răspundere pentru
eventuale erori sau daune rezultate prin utilizarea valorilor
măsurate determinate.
© Trotec GmbH & Co. KG

Info
Indicaţiile cu acest simbol vă ajută să vă executaţi
activităţile rapid şi în siguranţă.
Respectaţi instrucţiunile
Indicaţiile cu acest simbol vă indică faptul că trebuie să
ţineţi cont de manualul de utilizare.
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Garanţie şi răspundere

Siguranţă

Aparatul corespunde cerinţelor fundamentale privind siguranţa
şi sănătatea stipulate în normele UE aplicabile şi a fost verificat
de mai multe ori în fabrică în privinţa funcţionării ireproşabile.
Dacă apar totuşi defecţiuni în funcţionare, vă rugăm să vă
adresaţi vânzătorului sau partenerului dumneavoastră
contractual.
În cazul nerespectării indicaţiilor producătorului, a cerinţelor
legale sau în urma efectuării unor modificări arbitrare asupra
aparatelor, producătorul nu este responsabil pentru pagubele
astfel rezultate. Intervenţiile în aparat sau înlocuirea
neautorizată a unor componente individuale poate afecta
semnificativ siguranţa electrică a acestui produs şi conduce la
anularea garanţiei. Este exclusă orice răspundere pentru
pagubele materiale sau vătămările corporale care au fost
provocate ca urmare a utilizării aparatului contrar indicaţiilor din
prezentul manual de utilizare. Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice, fără o notificare prealabilă, asupra designului
şi construcţiei, impuse de permanenta dezvoltare şi
îmbunătăţire a produselor.
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru pagubele produse ca
urmare a utilizării neconforme cu destinaţia. De asemenea, în
acest caz sunt anulate orice pretenţii pentru acordarea
garanţiei.

Citiţi acest manual cu atenţie înainte de punerea în
funcţiune / utilizarea aparatului şi păstraţi întotdeauna
manualul în imediata apropiere a locului de amplasare
respectiv la aparat!
• Nu utilizaţi aparatul în încăperi cu pericol de explozie.
• Nu utilizaţi aparatul în atmosfere agresive.
• Protejaţi aparatul de acţiunea directă permanentă a
radiaţiei solare.
• Nu îndepărtaţi niciun simbol de siguranţă, autocolant sau
etichetă de pe aparat. Păstraţi toate simbolurile de
siguranţă, autocolantele şi etichetele în stare lizibilă.
• Nu deschideţi aparatul folosind o unealtă.
• Respectaţi condiţiile de depozitare şi exploatare (vezi
capitolul Date tehnice).

Utilizarea conform destinaţiei
Utilizaţi aparatul exclusiv pentru măsurarea umidităţii lemnului
şi materialelor de construcţii în interiorul domeniului de
măsurare indicat în datele tehnice.
Aveţi în vedere şi respectaţi datele tehnice.
Pentru a utiliza aparatul conform destinaţiei, folosiţi numai
accesorii verificate de Trotec respectiv piese de schimb
verificate de Trotec.

Utilizarea neconformă
Nu folosiţi aparatul în zone cu pericol de explozie sau pentru
efectuarea unor măsurători în lichide sau la componente aflate
sub tensiune. Trotec nu îşi asumă nicio răspundere pentru
pagubele produse ca urmare a utilizării neconforme cu
destinaţia. În acest caz sunt anulate orice pretenţii pentru
acordarea garanţiei.
Orice modificare, extindere sau reconstrucţie arbitrară a
aparatului este interzisă.

Calificarea personalului
Persoanele care utilizează acest aparat trebuie:
• să fi citit şi înţeles manualul de utilizare, în special
capitolul Siguranţă.
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Pericole reziduale

Informaţii despre aparat

Avertisment
Nu depozitaţi ambalajul în mod neglijent. Acesta poate
deveni o jucărie periculoasă pentru copii.
Avertisment
Aparatul nu este o jucărie şi nu trebuie să ajungă în
mâinile copiilor.
Avertisment
Acest aparat poate genera pericole, în cazul utilizării
necorespunzătoare sau neconforme cu destinaţia, de
către persoane neinstruite! Respectaţi calificările
personalului!

Descrierea aparatului
Cu ajutorul aparatului de măsurare a umidităţii BM22 se poate
determina umiditatea lemnului şi a materialelor de construcţii.
În plus, temperatura ambiantă poate fi măsurată în °C sau °F.
Indicator LED cu trei culori pentru clasificarea rapidă a
umidităţii.

Prezentarea aparatului

9

Precauţie!
La manevrarea aparatului există pericol de rănire din
cauza vârfurilor de măsurare expuse.
Folosiţi întotdeauna capacul de protecţie, atunci când
nu se execută măsurători.
Indicaţie
Utilizaţi exclusiv vârfurile de măsurare originale incluse
în furnitură. Alte vârfuri de măsurare se pot îndoi sau
pot deteriora montura de la aparatul de măsură.
Indicaţie
Nu introduceţi sau extrageţi niciodată aparatul de
măsură cu forţa în sau din materialul de măsurat. O
forţare poate conduce la îndoirea sau ruperea vârfurilor
de măsurare, sau la distrugerea carcasei.
Indicaţie
Pentru a evita deteriorarea aparatului, nu-l expuneţi la
temperaturi extreme, umiditate extremă a aerului sau
umezeală.
Indicaţie
Nu folosiţi pentru curățarea aparatului detergenţi
caustici, substanţe abrazive sau solvenţi.
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Nr.

Denumire

1

Vârfuri de măsurare

2

Clemă de transport

3

Compartiment baterii cu capac

4

Iluminare cu LED

5

Tasta de iluminare

6

Tasta SET/ON

7

Indicator cu LED-uri (verde / galben / roşu)

8

Afişaj

9

Capac de protecţie
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Afişaj

Furnitură
17
16

10

15
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•
•
•

1 x aparat de măsurare a umidităţii BM22
4 x baterii AAA
1 x ghid rapid

Transport şi depozitare
14

Transport
12

Utilizaţi pentru transportul aparatului o geantă adecvată, pentru
a proteja aparatul de influenţele exterioare.

Depozitare
13

Nr.

Denumire

10

Indicator °C / °F

11

Indicator mod de măsurare a umidităţii construcţiilor

12

Valori numerice pentru măsurarea umidităţii construcţiilor

13

Valori numerice pentru măsurarea umidităţii lemnului

14

Scala valorii măsurate
(1 bară corespunde la 1% umiditate a lemnului respectiv 0,05 %
umiditate a construcţiei)

15

Indicator mod de măsurare a umidităţii lemnului

16

Indicator valoare măsurată

17

Indicator baterie

În cazul în care nu folosiţi aparatul, respectaţi următoarele
condiţii de depozitare:
• mediu uscat şi protejat împotriva îngheţului şi căldurii
• în poziţie verticală într-un loc ferit de praf şi radiaţia solară
directă
• eventual protejat cu o învelitoare împotriva pătrunderii
prafului
• Temperatura de depozitare corespunde intervalului
specificat în capitolul Date tehnice.
• Scoateţi bateriile în cazul unei depozitări mai îndelungate.

Date tehnice
Principiu de măsurare:

Metoda rezistivă

Dimensiuni:

145 x 44 x 34 mm

Greutate:

132 g (cu baterii)

Domeniu de măsurare:

Umiditatea lemnului: 6 până la 44 %
Umiditatea construcţiilor: 0,2 până la 2,0 %
Temperatură: 0 până la 40 °C (32 până la 104 °F)

Rezoluţie domeniu de
măsurare:

Umiditatea lemnului: 1 %
Umiditatea construcţiilor: 0,05 %
Temperatură: 1 °C (2 °F)

Precizie:

Valoare măsurată a umidităţii lemnului până la
30 %: ±2 %
Valoare măsurată a umidităţii lemnului de la
30 %: ±4 %
Valoare măsurată a umidităţii construcţiilor până
la 1,4 %: ±0,1 %
Valoare măsurată a umidităţii construcţiilor de la
1,4 %: ±0,2 %
Temperatură: nespecificată

Temperatură ambiantă:

0 până la 50 °C la 0 până la 85 % umid. rel.

Alimentare electrică:

4 x baterii de 1,5 V AAA

Oprire automată:

după cca. 30 secunde
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Utilizare
Introducerea bateriilor
• Introduceţi bateriile livrate înainte de prima utilizare.
Indicaţie
Asiguraţi-vă că suprafaţa aparatului este uscată şi
aparatul este oprit.

Efectuarea probei de funcţionare
1. Ţineţi vârfurile de măsurare la contactele marcate cu
litera -T- în partea superioară a capacului de protecţie
(testare aparat).
ð Scala trebuie să indice valoarea 19 % ±1.
2. Ţineţi vârfurile de măsurare la contactele marcate cu
litera -B- în partea superioară a capacului de protecţie
(testare baterii).
ð Toate barele scalei (14) trebuie să clipească.
ð Dacă aparatul reacţionează în modul descris, proba
generală de funcţionare s-a încheiat pozitiv.

1. Desfaceţi şurubul de la compartimentul bateriilor.
2. Îndepărtaţi capacul de pe aparat.
3. Introduceţi noile baterii în compartimentul bateriilor
respectând polaritatea.
4. Reinstalaţi capacul pe aparat.
5. Fixaţi şurubul.
Pornirea aparatului
Info
Aveţi în vedere faptul că schimbarea amplasamentului
dintr-un mediu rece într-un mediu cald poate conduce
la formarea condensului pe placa cu circuite
imprimate. Acest efect fizic inevitabil falsifică
măsurătoarea. Afişajul nu va indica în acest caz nicio
valoare măsurată sau va indica o valoare incorectă.
Aşteptaţi câteva minute, până la acomodarea
aparatului cu noile condiţii de mediu, înainte de a
efectua o măsurare.
1. Apăsaţi tasta SET/ON (6).
ð Afişajul este activat.
ð Aparatul este operaţional.

5

Dacă aparatul nu reacţionează în modul descris, vă rugăm să
verificaţi tensiunea bateriilor respectiv să schimbaţi bateriile cu
unele performante, noi. Dacă problema persistă, vă rugăm să
contactaţi serviciul de asistenţă a clienţilor Trotec.
Măsurarea temperaturii
Temperatura ambiantă determinată de aparat este indicată pe
afişaj (16) în timp real.
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Măsurarea temperaturii
1. Îndepărtaţi capacul de protecţie.
2. Înfigeţi vârfurile de măsurare, cât mai atent posibil, cu
câţiva milimetri în materialul de măsurat.
ð La măsurarea umidităţii lemnului, citiţi valoarea
măsurată din partea stângă a scalei (13).
ð La măsurarea umidităţii construcţiilor, citiţi valoarea
măsurată din partea dreaptă a scalei (12).
3. Extrageţi cu atenţie aparatul din material, prin uşoare
mişcări stânga-dreapta.
4. După încheierea măsurării reinstalaţi capacul de protecţie
pe aparat.

Activarea iluminării cu LED
1. Apăsaţi tasta de iluminare (5) timp de circa 3 secunde,
pentru a activa iluminarea cu LED (4).
2. Apăsaţi tasta de iluminare (5) timp de circa 1 secundă,
pentru a dezactiva din nou iluminarea cu LED (4).
Oprirea aparatului
Aparatul se opreşte după circa 30 secunde de neutilizare.
Info
Reţineţi că aparatul NU se va opri automat când este
activată iluminarea cu LED. Dezactivaţi iluminarea cu
LED în modul descris mai sus.

Semnificaţia indicaţiei LED-urilor
În modul de măsurare Umiditatea lemnului, indicaţiile LED-urilor
au următoarele semnificaţii:
• La o umiditate măsurată a lemnului de sub 6 %, nu se
aprinde niciun LED.
• La o umiditate măsurată a lemnului de între 6 % şi 16 %,
se aprinde LED-ul verde.
• La o umiditate măsurată a lemnului de între 16 % şi 20 %,
se aprinde LED-ul galben.
• La o umiditate măsurată a lemnului de peste 20 %, se
aprinde LED-ul roşu.
În modul de măsurare Umiditatea construcţiilor, indicaţiile
LED-urilor au următoarele semnificaţii:
• La o umiditate măsurată a construcţiilor de sub 0,2 %, nu
se aprinde niciun LED.
• La o umiditate măsurată a construcţiilor de între 0,2 % şi
0,7 %, se aprinde LED-ul verde.
• La o umiditate măsurată a construcţiilor de între 0,7 % şi
0,9 %, se aprinde LED-ul galben.
• La o umiditate măsurată a construcţiilor de peste 0,9 %, se
aprinde LED-ul roşu.
Comutarea unităţilor °C / °F
1. Apăsaţi tasta SET/ON (6) timp de circa 3 secunde.
ð Indicatorul (10) comută pe °C sau °F.
ð Valoarea măsurată se adaptează la unitatea selectată.
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Principiu de măsurare
Prezentul aparat de măsură serveşte la determinarea
aproximativă a conţinutului de umiditate din materialele de
construcţii sau lemn prin metoda rezistivă. Domeniile de
utilizare sunt determinarea umidităţii lemnului în cazul
cherestelei şi a lemnului de foc. De asemenea, aparatul de
măsură poate fi utilizat pentru determinarea umidităţii la
materialele de construcţii moi, precum ghipsul sau tencuiala.
Metoda rezistivă este o metodă de măsurare indirectă, la care
conţinutul de umiditate al materialului măsurat este determinat
pe baza conductivităţii electrice a acestuia.
Mărimile de influenţă care se pretează la modificarea
conductivităţii, de exemplu materialele electroconductoare sau
soluţiile saline, influenţează aşadar nemijlocit inclusiv valorile
măsurate determinate. Din acest motiv, valorile măsurate
indicate trebuie tratate doar ca un indicator al conţinutului de
umiditate.
Indicaţii privind utilizarea pentru măsurarea umidităţii
lemnului:
Pentru măsurarea umidităţii lemnului, în aparat este predefinită
o curbă de calibrare, care corespunde mediei sortimentelor de
lemn relevante din Europa, pe baza unei temperaturi a lemnului
de 20 °C. Prin urmare, pentru o determinare aproximativă
rapidă a conţinutului de umiditate în lemn nu sunt necesare
setări suplimentare. Dacă sunt necesare valori exacte ale
umidităţi lemnului la alte temperaturi ale acestuia sau cu luarea
în calcul a tipului şi densităţii brute a unui anumit material
lemnos, se recomandă o măsurare de control suplimentară prin
metoda Darr sau prin utilizarea unui aparat de măsurare a
umidităţii lemnului cu funcţie de compensare a temperaturii şi
posibilitate de selectare a calibrării specifice tipului de lemn.
• Poziţionaţi vârfurile de măsurare întotdeauna transversal
pe direcţia fibrei lemnoase. Conductivitatea pe direcţia
transversală a fibrei este mai mică decât de-a lungul fibrei.
• Aveţi în vedere următoarele puncte la selectarea poziţiilor
de măsurare:
– Măsuraţi întotdeauna umiditatea materialului în trei
poziţii de măsurare, pentru a obţine o precizie
suficientă folosind media aritmetică.
– Nu măsuraţi pe partea frontală, deoarece acolo există
porţiuni uscate.
– Nu măsuraţi pe cât posibil în fisuri, crengi şi cuiburi de
răşină.
• Soluţiile de protecţie a lemnului pe bază de ulei şi/sau apă
influenţează rezultatul măsurătorii.
• Nu măsuraţi pe cât posibil material lemnos cu o
temperatură de sub -5 °C. Temperaturile prea scăzute ale
lemnului falsifică rezultatul măsurătorii.
• Evitaţi încărcarea electrostatică prin frecare a materialului
măsurat. Sarcina electrostatică falsifică rezultatul
măsurătorii.
7
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La o umiditate a lemnului mai mică de 10 % umiditate
relativă, la materialul măsurat pot apărea forţe
electrostatice. Acestea pot falsifica rezultatul măsurătorii.
Din experienţă, acestea apar la ieşirea din instalaţiile de
uscare a furnirului. Eliminaţi sarcina electrostatică prin
măsuri de pământare adecvate.
Precizia măsurătorii depinde de forţa de apăsare a
vârfurilor de măsurare. Vârfurile de măsurare trebuie să
aibă un contact atât de bun cu lemnul, încât rezistenţa de
contact să fie mică în raport cu rezistenţa de măsurare.

Indicaţii privind utilizarea pentru măsurarea umidităţii
materialelor:
Pentru determinarea rapidă a umidităţii materialelor nu sunt
necesare alte setări la aparat. La evaluarea rezultatelor
măsurătorii trebuie avut totuşi în vedere că eventualele cantităţi
ridicate de săruri solubile din materialul măsurat pot falsifica
rezultatul măsurătorii. Cu cât este prezentă o cantitate mai mare
de săruri, cu atât este mai mare conductivitatea materialului şi
cu atât este mai mare abaterea valorii măsurate indicate.
Aveţi în vedere totodată influenţele perturbatoare ale
materialelor electroconductoare:
Dacă un material de construcţii conţine un material
electroconductor, materialul de construcţii va avea o valoare
mai mică a rezistenţei, care va simula valori mari ale umidităţii.
În cadrul măsurării va fi indicată aşadar o valoare măsurată prea
mare.
O verificare vizuală nu permite întotdeauna determinarea
prezenţei materialelor electroconductoare în materialul de
construcţii.
Printre sursele mari de erori se numără în special armăturile,
caşerările metalice şi materialele izolatoare conducătoare
precum zgura din planşeele din grinzi de lemn. În special la
materialele izolatoare cu caşerări metalice, la măsurarea
rezistenţei apar frecvent interpretări eronate ale valorilor
măsurate. Exprimările cantitative ale conţinutului de umiditate al
materialului mineral măsurat sunt posibile numai cu ajutorul
metodei Darr sau al metodei CM.
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3. Înşurubaţi noile vârfuri de măsurare în aparat.

Întreţinere şi reparaţie
Schimbarea bateriilor
O schimbare a bateriilor este necesară atunci când se aprinde
indicatorul bateriei (17) sau când aparatul nu mai poate fi pornit
(vezi capitolul Introducerea bateriilor).

Schimbarea vârfurilor de măsurare
Schimbaţi vârfurile de măsurare atunci când acestea prezintă
urme de uzură (oxidare, deformare, murdărire puternică,
persistentă).
ü Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
1. Îndepărtaţi capacul de protecţie de pe aparat.

Curăţare
Curăţaţi aparatul cu o lavetă umectată, moale, fără scame. Aveţi
grijă să nu pătrundă umezeală în carcasă. Nu folosiţi sprayuri,
solvenţi, detergenţi cu alcool sau substanţe abrazive, ci doar
apă curată pentru umectarea lavetei.

Reparaţie
Nu efectuaţi modificări la aparat şi nu montaţi piese de schimb.
Pentru reparaţii sau verificarea aparatului, adresaţi-vă
producătorului.

Evacuare la deşeuri
2. Deşurubaţi vârfurile de măsurare înşurubate ferm în aparat.
Aparatele electronice nu trebuie aruncate la deşeurile
menajere; în Uniunea Europeană acestea trebuie evacuate la
deşeuri în mod corespunzător, conform Directivei 2012/19/UE A
PARLAMENTULUI ŞI CONSILIULUI EUROPEAN din 4 iulie 2012
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Vă
rugăm să evacuaţi acest aparat la deşeuri, la sfârşitul perioadei
sale de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
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