
UMIDOMETRU PENTRU LEMN ŞI PERETE GMI 15 
Cod produs: 129178 

 

Manual de utilizare 
 

Gama de aplicare 
Aparatul a fost conceput pentru răspunsul rapid la măsurarea umidităţii în clădiri, pe şantiere de construcţii etc. 
GMI15 permite măsurători de umiditate în lemn, până la o adâncime de aproximativ 3 cm şi în beton sau tencuieli, până la o 
adâncime de 4 cm. Este capabil să detecteze umiditatea chiar şi în spatele plăcilor ceramice sau după şi sub diferite tipuri de 
podele şi tencuieli! Doar amplasaţi aparatul deasupra suprafeţei ce urmează a fi măsurată - nu este necesară introducerea în 
obiectul măsurat! 
 

Specificaţii: 
Afişaj:    3½-cifre, afişaj LCD de 13mm înălţime 
Alimentarea cu putere:  baterie de 9V (tipul IEC 6F22) 
Consumul de putere:  aproximativ 5mA 
Avertizare de baterie slabă: atenţionare automată „BAT”, dacă bateria este slabă 
Temperatura de operare:  între 0 şi 50 °C 
Umiditatea relativă:  între 0 şi 80 % r.h. (fără condensare) 
Temperatura de depozitare: între -20 şi 70 °C 
Dimensiuni:   carcasă rezistentă la impact din ABS 
    106 x 67 x 30 mm (L x l x Î) 
Greutatea:   aproximativ 150 g (gata de operare) 
EMC: GMI 15 corespunde reglementărilor de protecţie stabilite 

de către Consiliul pentru Aproximarea Legislaţiei pentru 
ţările membre, cu privire la compatibilitatea electro-
magnetică (89/336/EWG). 

 
Norme de siguranţă: 

Acest aparat a fost conceput şi testat în concordanţă cu normele de siguranţă pentru aparatele electronice. 
Totuşi, nu poate fi garantată fiabilitatea şi operarea fără probleme, în cazul în care nu sunt întrunite măsurile standard 
de siguranţă şi sfaturile speciale de siguranţă, prezente în acest manual de utilizare. 

1. Poate fi garantată fiabilitatea şi operarea fără probleme, doar dacă aparatul nu este supus la alte condiţii climatice, în afară 
de cele descrise în rubrica „Specificaţii”. 

2. În cazul în care aparatul este transportat dintr-un mediu rece într-unul cald, poate apărea condensul, ce duce la deteriorarea 
aparatului. În astfel de cazuri, asiguraţi-vă că temperatura aparatului s-a ajustat la temperatura ambientală, înainte de a-l 
pune pe acesta în funcţiune. 

3. Dacă întâmpinaţi o problemă la utilizarea aparatului, opriţi imediat aparatul , şi marcaţi-l în aşa fel, încât să preveniţi pornirea 
accidentală a acestuia. 

Probleme ce prezintă risc pot fi: 
- aparatul prezintă deteriorări vizibile 
- aparatul nu funcţionează corect 
- aparatul a fost depozitat în condiţii nefavorabile pentru perioade lungi de timp. 
În cazul în care aveţi dubii cu privire la funcţionarea corectă, vă rugăm să returnaţi aparatul la producător, pentru reparare sau 
întreţinere. 
 

Instrucţiuni de măsurare şi operare: 
1. Amplasaţi partea de jos a carcasei aparatului pe o bucată din materialul ce urmează a fi măsurat. 
 Atunci când măsuraţi lemn, asiguraţi-vă că măsurătorile sunt executate în concordanţă cu direcţia fibrei – în caz contrar, 

valoarea atinsă va fi prea mică. Pentru ca direcţia de măsurare să fie corectă, direcţia fibrei de lemn trebuie să fie paralelă cu 
indicatorul (de la stânga spre dreapta). 

2. Valoarea indicată trebuie să fie evaluată în funcţie de materialul măsurat. 
 
Beton / tencuială 
Indicare  Evaluarea umezelii 
0 ... 5  =  uscat 
6 ... 9  =  umed, grad normal de umezeală 
10 ...  =  ud, prea ud pentru prelucrare şi/sau finisare. 
  Vă recomandăm să aşteptaţi până când umezeala materialului scade la un standard cuprins între 6 şi 9. 
GMI15 permite măsurători de umiditate în betoane şi tencuieli cu o adâncime de aproximativ 4 cm. 



Notă: evaluarea umezelii „uscat” depinde de materialul măsurat (diferite tipuri de dale au un coeficient mai ridicat), în cazul 
în care scala este relativă la acest punct de origine. 
 
Lemn / poliester ranforsat cu fibre 
Indicare  Evaluarea umezelii 
0 ... 3  ~  0...12% :       uscat, poate fi aplicat un strat de lac. 
3 ... 6                      ~  12...20%            : uscat la aer, dacă urmează să fie aplicat un strat de lac, asiguraţi-vă că utilizaţi lacuri ce 

permit să existe umezeală        în 
material. 

6 ... 11                    ~  20...30%            :       uscat la vânt, tratamentul de finisare poate fi aplicat doar utilizând agenţi cu o mare 
permeabilitate la umezeală. În cazul în care trebuie aplicate mai multe straturi, vă 
recomandăm să luaţi în considerare intervalele de uscare. 

11 ... .  ~  30% ... :       ud, finisarea este posibilă doar cu un sistem special adaptat pentru lemn ud. 
GMI15 permite măsurători de umezeală la lemn la o adâncime de aproximativ 3 cm. 
 
3. Indicatorul de umezeală reacţionează la metal în acelaşi fel ca şi la umiditate. 
 În cazul în care există un cui, o armătură sau un alt obiect metalic, în materialul ce urmează a fi măsurat, în aria de radiere 

(placa de măsurare de pe partea din spate a aparatului), valoarea indicată va fi prea ridicată! Nu pot fi obţinute măsurători 
corecte. 

4. Indicatorul de umiditate GMI15 nu este un aparat de măsură şi nu are capacitatea de a fi folosit pentru acest lucru!  
 (Vă recomandăm umidometrul GHH91, adecvat pentru măsurători de înaltă precizie pentru lemn sau pe şantiere de 

construcţie!).  
 Nu ne asumăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru pagubele rezultate din utilizarea incorectă a aparatului sau 

dacă aparatul a fost utilizat ca şi aparat de măsură. 
5. Imediat ce este indicat pe afişaj „BAT”, bateria este uzată şi trebuie înlocuită. O tensiune prea mică va duce la rezultate 

eronate de măsurare. 
 Notă: În cazul în care tensiunea bateriei scade şi nu mai este afişat indicatorul „BAT”, bateria este uzată. 
 Vă recomandăm să verificaţi bateria, în cazul în care valoarea indicată vi se pare complet ieşită din gamă. 
6. Bateria trebuie să fie înlăturată, atunci când aparatul este depozitat la o temperatură de peste 50ºC. 
 Este recomandat să înlăturaţi bateria, atunci când depozitaţi aparatul pentru o perioadă lungă de timp. 
7. Manevraţi aparatul cu grijă şi utilizaţi-l pe acesta doar în concordanţă cu specificaţiile menţionate mai sus (nu îl aruncaţi şi nu 

îl loviţi pe acesta de un alt obiect, etc.). 


