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Gratulálunk Önnek! - Most már úgy végezheti a fának 
és beton nedvességének a mérését, hogy nem kell ronc-
solnia, annak a felületét. A mérőkészüléknek a vásár-
lása, akvizíciója bizalmi dolog. Mi azt szeretnénk, ha 
Ön is az elégedett ügyfeleink körébe tartozna. Ennek 
érdekében kérjük, hogy olvassa el gondosan a készü-
léknek az első használata előtt ezt az üzemeltetési, 
kezelési utasítást.
Ez az útmutató, utasítás információkat tartalmaz a 
készülék működéséről és kezeléséről. Magában foglalja 
a készüléknek a műszaki jellemzőit és fontos informáci-
ókkal szolgál a felhasználó számára. 

1 Bevezetés
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Fa- és építőanyag nedvességét mérő készülék
NDI 20

Mérés mélysége Fa: 20 mm
Beton: 10 mm

Sűrűség tartomá-
nya

Fa: 420–700 kg/m³
Beton: 1.800–2.400 kg/m³

Fa csoport 1–8
Beton csoport 1–4
Felbontás 0,1 % nedvesség; 1°C/°F

Mérési tartomány
Fa 2–65 %
Beton 0,1–35 %

(10% termékspecifikus)

Hőmérséklet kijelző -10°C és +60°C között / 14°F és 
140°F között

Üzemi hőmérséklet 0°C és +40°C között / 32°F és 104°F 
között

feszültségellátás 2 Stück 1,5 V AAA Alkaline elem
Kikapcsoló auto-
matika ca. 1 perc után

Áramfelvétel 17 mA (Display-n történő megjeleníté-
ssel)

 Méretek 110 x 43 x 25 mm
Súly (tömeg), az 
elemekkel együtt 75 g

Üzemidő 10 óra

A szett tartalma Táska, hordszíj, elemek, kezelési 
utasítás

2 Műszaki adatok
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A FELDER NDI 20 típusú fa- és építőnyag nedvességmérő 
készüléket fatermékek és a beton nedveségtartalmának 
a gyors, flexibilis meghatározására tervezték. (8 facso-
port és 4 beton csoport)

Az NDI 20 olyan elektronikus mérőszközbe, melybe 
nedvességmérő szenzort integráltak. 

Az NDI 20 működési elve az alapszik, hogy anyago-
knak a dielektromos együtthatója és a plusz hőmérsékletű 
nedvességtartalom között bizonos viszony áll fönn.

A készülék kalibrálási görbülete az alábbiakban fölso-
rolt anyagok számára nyert kialakítást.

3 A készüléknek a leírása
3.1 A készüléknek a leírása
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Fa- és építőanyag nedvességét mérő készülék
NDI 20

3.2 Mérési tartomány

3.3 Pontosság

Fa
2–10 % max. ± 1,0 %
10–20 % max. ± 1,5 %
20–45 % max. ± 2,0 %
45–65 % max. ± 2,5 %
Építő anyag
1–10 % max. ± 0,9 %
10–35 % max. ± 1,5 %

Fa
420–700 kg/m3 2,0–65 %
Építő anyag
Beton (2.400 kg/m3) 0,1–10 %
Beton (2.200 kg/m3) 0,1–20 %
Cementestrich  
(1.800–2.000 kg/m3) 0,1–35 %
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3.4 Funkcionalitások

! Kiválasztott anyag (fa / beton)
" Az elem, az akku állapota
§ Megtartani a mért értéket (HOLD)
$ Mérés ereddménye (fa- / beton nedvessége)
% Hőmérséklet (°C/°F)
& Kiválasztott anyagcsoport
/ Kiválasztott sűrűség

Fig. 3-1: Display
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Fa- és építőanyag nedvességét mérő készülék
NDI 20

! On gomb: bekapcsolni a készüléket
HOLD-gomb: megtartani a mért értéket

" Nyomógomb az anyagnak a kiválasztására
§ Nyomógomb az anyag  csoportjának a kiválasztására
$ Nyomógomb az anyag  csoportjának a kiválasztására
% OFF-gomb: nyomva tartani, amíg a készülék ki nem 

kapcsol
Display világítása, megjelenítés

& A nulla automatikus beállítása

Fig. 3-2: A kezelőpanel
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4 Kezelés

4.1 Első üzembe helyezés

Eltávolítani az elem, az akkumulátor a tartóházának a 
fedelét, úgy hogy azt megnyomjuk. Tegyen bele olyan 
2 db. AAA Batterie (1,5 V Alkaline) típusú elemet, ami 
rendelkezik a megfelelő jelzéssel. Tegye vissza a az 
elemek fölé a fedelet. Ezzel a készülék készen áll a 
használatra.

FONTOS: Ha készülékkel való foglalatos-
kodás során azt észleli, hogy valamelyik 
alkatrész meglazult a készülékben, akkor 
nem szabad beletenni az eszközbe az ele-
met. Ellenkező esetben a készülék károsodást 
szenvedhet. Általában az ilyen esetekben 
szállítási sérülésről van szó. Ebben az esetben 
küldje vissza haladéktalanul az eszközt a 
kereskedőnek.
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Fa- és építőanyag nedvességét mérő készülék
NDI 20

4.2 A készüléknek a be és kikapcsolása

Kapcsolja be a készüléket. Ezt az ON gomb rövid ideig 
tartó megnyomásával teheti meg. A kijelzőn kigyullad 
a fény, azonnal. Ha nem jelenik meg adat a kijelzőn, 
ezt azt jelenti, hogy az elemek állapota olyan alacsony 
feszültséget mutat már, hogy az elemeket ki kell cserélni.

A készülék kikapcsolásnak az érdekében tartsa addig 
nyomva az OFF gombot, míg a készülék ki nem kapcsol.

Ha nem nyomjuk meg egy percig a készüléknek egye-
tlen gombját sem, akkor az eszköz automatikusan ki fog 
kapcsolni.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor 
vegye ki belőle az elemeket. Ezzel el tudja az kerülni, 
hogy esetleg az elemből a folyadék kifollyon.
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4.3 A nulla automatikus beállítása
Ha megnyomja a ZERO SET gombot, akkor készülék 
átvált a nulla értéknek az automatikus beállítására. 
Majd a Display azt jeleníti meg, amit az ábra mutat. 
Ügyeljünk arra, hogy az automatikus nullázás során ne 
legyen idegen tárgy a szenzornak a felülete alatt (ca. 
30 cm). Ha megnyomja a ZERO SET gombot, akkor 
készülék átvált a nulla értéknek az automatikus beállí-
tására. Majd visszavált a mérési üzemmódra.
Annak érdekében, hogy el tudjuk kerülni a mérés ered-
ményeinek azokat az eltéréseit, amelyek a különféle 
környezeti hatásokból adódnak, rendszeresen kell auto-
matikus nulla beállítást végeznünk. 

Fig. 4-1: Nulla beállítása
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Fa- és építőanyag nedvességét mérő készülék
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4.4 Display világítása, megjelenítés

4.5 Mérés

Ha egy pillanatra megnyomja display világításának 
a gombját, akkor be fog kapcsolni a világítás a 
képernyőn.

Először válassza ki a mérendő anyagot (fa vagy beton). 
Majd ezttán válassz ki az anyag csoportját ill. állítsa be a 
vastagságot. Az anyagok csoportjai a vastagságuk szerint 
növekedve vannak rendezve. További részleteket a fa- és 
beton fajtáknak a táblázatában fog találni. 
A készüléket a ráfektetés során megfelelően kell rányomni 
a mérendő anyagra (ca. 1 kg). A display közli a nedves-
ségnek az értékét, amit onna le tudunk olvasni. A készü-
léket a mérés közben mozgathatja. Ekkor Ön átlagos ér-
téket fog kapni. Ezen kívül a mozgatásnak köszönhetően 
meg fogja találni a nedvesebb és a szárazabb helyket is. 
A mérés pontosságának növelése érdekében azt ajánljuk, 
hogy a mérést rostirányban végezze.
FONTOS: A mért felületnek síknak, egyenesnek, tisztának 
és homogénnak kell lennie. Ennek köszönhetően tudjuk a 
a legpontosabban megmérni az értéket. Ha olyan felületet 
mérünk, amely egyenetlen, nem sík, akkor túl alacsony 
lesz a kijelzett érték és azt nekünk utólag kell korrigálnunk. 
Nem lehet pontosan megmérni azokat a felületeket, ame-
lyek mélyen rovátkoltak, kidudorodással bírnak. Továbbá 
azokat sem, amelyeknek a felülete kisebb, mint a szenzor-
nak a felszíne.
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A mérésnek a tárgyának akkorának kell kell lennie, hogy 
azt egészen be llehessen fedni.  A mérési felületnek azo-
nos síkban kell lennie vizsgálandó tárgyal. A készüléket 
nem csupán rá kell helyezni az anyagra a mérés során, 
hanem ésszerű, megfelelő nyomással rá is kell arra 
szorítani. Az anyag alatt nem lehet olyan más közeg, mint 
pl. fém vagy ehhez hasonló- Ez befolyásolhatja az Ön 
által végzett mérést. 
A mérésnek a mélysége 15-20 mm, ami függ a mérendő 
anyagnak a nedvességtartalmától és vastagságától. Ha a 
kiválasztott anyagnak a vastagsága nem éri el a 15 mm-t, 
akkor azt ajánljuk, hogy alkalmazzon erre alkalmas aláté-
tet (pl. Styropor, Nikecell). 
Nem lehet idegen tárgy az anyag alatt.
A beton nedvességének a mérése során a mérésnek a 
mezőjében nem lehet vezeték, fémrács és szigetelés sem.
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A HOLD gomb segítségével el tudjuk menteni azt az 
értéket, amit a display éppen aktuálisan megjelenít. 
(Alkalmazás pl. fej fölött történő mérés esetében és ak-
kor, amikor nem látjuk a kijelzőt). További mérést csak 
abban az esetben tudunk végezni, ha újból megnyom-
juk a HOLD gombot

4.6 Megtartani a mért értéket (HOLD)

Ha megnyomjuk a >Pfeil nach unten< (nyíl lefelé) gom-
bot, akkor a hőmérsékletnek a kijelzője átvált Celsius 
fokról Fahrenheit fokra, és majd visszavált.

4.7 Hőmérséklet mérése
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4.8  A fafajoknak és a beton típusainak a 
táblázata

4.8.1 Fafajok táblázata

Csoport sűrűség
ca. kg/m3 Fafajok

1 420 luc, jegenyefenyő*, nyár (je-
genye), rezgőnyár, hemlock, 
okoume

2 460 luc*, douglasie, erdei fenyő, 
hárs, oregon, geronggang, 
jongkong, 

3 500 éger, erdei fenyő*, cédrus, 
meranti

4 540 vörösfenyő, cseresznye, maha-
goni, durian, rengas

5 580 ramin, dió, szil
6 620 kőris, juhar, nyír, teak, szil, 

bintangor, akác
7 660 bükk, körte, tiszafa
8 700 Tölgy, Hickory, Eucalyptus

*nehéz (finom növekedésű)
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Fa- és építőanyag nedvességét mérő készülék
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Csoport Sűrűség
ca. kg/m³ Beton fajtái

1 1800 Cementesztrich, csekély 
tömörségű

2 2000 Cementesztrich, normális 
tömörségű

3 2200 Beton*
4 2400 Beton*

*Megjegyzés: Mivel váltakozik a betonnak a minősége 
a gyártótól függően, ezért be kell kérni a megfelelelő 
adatokat (fajlagos, soecifikus tömeg, stb.) a betonnak a 
gyártójától. Ezeknek az adatoknak az ismeretében tud-
juk a csoportot korrekt módon meghatározni.

4.8.2 Beton típusainak a táblázata
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5 Jótállás
A garancia ideje 6 hónap a vállalkozások számára 
(Business to Business) és 2 esztendő a fogyasztók 
részére (Business to consumer). Ez akkor érvényes ha 
a felhasználó betartja a fent leírt kezelési, üzemeltetési 
előírásokat. A garancia a kiszállítás napjától kezdődik. 
(Attól  anptól, amikor a készülék elhagyta a tiroli raktárt.) 
Ez a szolgáltatás a készüléknek az összes jelentősebb 
hiányosságára, hibájára vonatkozik. Azokra, amelyek 
visszavezethetőek akár anygahibára, akár pedig gyártási 
hibára.  A garanciális szolgáltatás esetében mi választjuk 
meg azt, hogy egy tökéletes cserekészüléket biztosítunk, 
vagy díjmentesen az Ön részére megjavítjuk az eszközt.  
A fentiekből nem keletkezik igény a garanciális idő 
meghosszabbításra. A garanciális időszak alatt minden 
hibát - amint az fölmerül - írásos formában ismertessen 
velünk. A hibának a leírása során, mellékelje számunkra 
a készüléknek a sorszámát is. Minden egyéb más 
mellékköltség, mint üzemszünet, munkaidő, szállítási díj, 
vámköltség ki vannak vonva  a garanciális kötelezettség 
alól. Nem terjed ki a szavatosság: a szállítás során adó 
sérülésre, a szakszerűtlen használatra, az erőszakos behatás 
okozta sérülésre, a készüléknek a megváltoztatására és a 
készülék házának a nem engedélyezett megnyitására. Az 
elemek, az akkumulátorok kópó, elhasználódó alketrészek, 
ezért nem vonatkozik rájuk a szavatosság, a garancia.  A 
készüléket, annak kiszállítása előtt átvizsgálták az összes 
műszaki jellemzőnek a vonatkozásában és pontos minőségi 
ellenőrzésnek vetették alá. 
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Felelőség kizárása
Az esetleges hibás mérésekért és az ebből fakadó 
kárigényért mi, mint gyártó nem vállalunk felelőséget. Azt 
javasoljuk, hogy ellenőrizze a mérés eredményét időszakos 
időintervallumokban. A kontrollt végezze szúrópróba útján, 
a DIN 52 183 szabvány szerint és/vagy a CM-vizsgálatnak 
megfelelően (Beton esetében). A készüléket, annak 
kiszállítása előtt átvizsgálták az összes műszaki jellemzőnek 
a vonatkozásában és pontos minőségi ellenőrzésnek vetették 
alá. Minden egyes készülékben mnegtalálható a szériának 
a száma. Ezt egy fóliára írták, amit beleragasztottak 
a készülékbe. Ha ezt eltávolították, akkor nem lehet 
érvényesíteni a szavatosságra való igényt. 
Fenntartjuk a jogot a technikai módosításokra.

Sem a kereskedő, sem a Felder KG munkatársa nincsen 
arra fölhatalmazva, hogy a szavatosság tenintetében 
változtatásokat tegyen és hogy, ebből faladóan a 
garanciális időt meghosszíbbítsa. Sem írásban sem szóban 
ilyenfajta változtatást ő nem tehet.

JAVÍTÁS, SZERVÍZ: Ha a készülék meghibásodik, akkor azt 
küldje vissza elegendő védelemmel rendelkező, biztonságos 
csomagolásban a kereskedőnek, vagy a Felder KG felé.
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