
 

 

 
 
 
 
 
 
FMW Vlhkoměr 
 
Návod k obsluze 
verze 4.13 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VLHKOMĚRY 

MOISTURE METERS 

FEUCHTEMESSGERÄTE 

HUMIDIMÈTRES 

MEDIDORES DE HUMEDAD 

MEDIDORES DE HUMIDADE 

PENGUKUR KADAR AIR 

FUKTKVOTSMÄTARE 

KOSTEUSMITTARIT 

VOCHTMETERS 

 
 





I 
 
 

 

©2015 Brookhuis Applied Technologies BV, Postfach 11, 7500 AA, Enschede, Niederlande, Telefon +31 (0)53 480 3636,                
Telefax +31 (0)53 430 3646, info@brookhuis.com, www.brookhuis.com, FMW 4.13, Změny výrobků vyhrazeny 

prodej: Ing. Michal Koropecký, Jiránkova 2274, 530 02 Pardubice, tel. 461031013, m.koropecky@volny.cz, 
www.drevovlhkomery.cz, www.snidejzdrave.cz/korr 

 
  

Předmluva 

Těší nás, že jste se rozhodli pro mikroprocesorem řízený vlhkoměr FMW. S tímto 
přístrojem se Vaším vlastnictvím stává jeden ze špičkových nizozemských výrobků, 
se kterým se dá snadno stanovovat obsah vlhkosti v nejrůznějších materiálech bez 
jejich poškozování. 

Tento návod k obsluze obsahuje důležité pokyny pro provoz a pro zacházení s 
vlhkoměrem FMW. Uschovejte si, prosím, tento návod starostlivě. 

Enschede, 3. dubna 2015 
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Návod k obsluze vlhkoměru FMW 

Důležité upozornění  

Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze mohou být změněny bez předcházejícího 
oznámení.  
 
FIRMA BROOKHUIS MICRO-ELECTRONICS B.V. NERUČÍ ZA TECHNICKÉ 
CHYBY, TISKOVÉ CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V TOMTO ZVEŘEJNĚNÍ; MIMO TO 
FIRMA BROOKHUIS MICRO-ELECTRONICS B.V. ZÁSADNĚ NERUČÍ ZA 
VEDLEJŠÍ ŠKODY NEBO ZA ŠKODY, ZAVINĚNÉ PŘÍPADNÝM NENÁLEŽITÝM 
POSKYTNUTÍM TOHOTO MATERIÁLU  –  ČESKÉHO PŘEKLADU NÁVODU K 
OBSLUZE VLHKOMĚRU FMW. 
 
Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze vlhkoměru FMW jsou autorskoprávně 
chráněny. Tento návod k obsluze nesmí být bez předešlého písemného schválení 
firmou Brookhuis Micro-Electronics B.V. ani jako celek ani jako jeho libovolná část 
kopírován nebo jiným způsobem rozmnožován. 
 
© 2015 Brookhuis Micro-Electronics B.V. 
Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Nizozemí. 
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1 Úvod 

V tomto návodu k obsluze je popsána obsluha a běžné provozování vlhkoměru 
FMW. Zmíněný vlhkoměr FMW umožňuje snadné a pohodlné měření ve dřevě 
obsažené vlhkosti, aniž by se měřený materiál musel poškozovat. Nadto umožňuje 
vlhkoměr FMW uživatelovi přibližně zjistit vlhkost obsaženou v různých stavo-
materiálech. Naměřené hodnoty lze ukládat do paměti. 
 
V tomto návodu k obsluze vlhkoměru FMW je použito vícera symbolů, které mají 
následující význam: 
 
 

 

Tímto symbolem jsou označeny bezpečnostní předpisy nebo pokyny k 
snadnějšímu používání měřícího přístroje. 

  

 
Tento symbol poukazuje na nějaký postup, který by měl být proveden 
uživatelem. 
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Návod k obsluze vlhkoměru FMW 

2 Náležité používání v 
souladu s určením  

▲ Měřící přístroj se předtím, než se začne používat, musí ponechat 
několik minut v prostoru, kde se bude měřit, aby tak mohl přijmout 
teplotu okolního prostředí (aklimatizace). 

▲ Přístroj je určen pro měření vlhkosti jen v takových materiálech, které 
nejsou v pohybu. 

▲ Přístroj je určen pro stanovování obsahu vlhkosti materiálů, které 
jsou v pevném skupenství. 

▲ Síla posuzovaného materiálu musí u vlhkoměrů v provedení FMW-T 
a FMW-B obnášet nejméně 10 mm. 
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3 Příklady použití  

Vlhkoměr FMW je vhodný pro různá použití. V následující tabulce je uvedeno několik 
možností použití.  
 

 FMW-B FMW-T 

Měření vlhkosti ve 
dřevě 

  
 

Měření vlhkosti ve 
stavo-materiálech 
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Návod k obsluze vlhkoměru FMW 

4 Vlhkoměr FMW- přehledně 
a názorně 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé části vlhkoměru FMW jakož i zvláštní 
příslušenství, které je k němu k dostání. 
 

4.1 Rozsah dodávky vlhkoměru FMW 

Sada vlhkoměru FMW pozůstává z vlhkoměru FMW s 9-voltovou baterií, brašny na 
přístroj, příručky “Měření vlhkosti” a návodu k použití. 
 
 

4.2 Přehled charakteristických prvků vlhkoměru FMW 

Na obr. 4 0 je uvedeno označení jednotlivých částí, ze kterých se skládá vlhkoměr 
FMW. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 4-1 

měřící čidlo 

tlačítko <VYP> 

značka ˚C nebo ˚F 

tlačítko <+> 

tlačítko <VOLBA> 

chybové hlášení 

symbol paměti

  
symbol objemové 

hmotnosti,  
teploty a okolní 

vlhkosti 

varování baterie 

symbol vlhkosti 

tlačítko <ZAP> 

tlačítko <-> 
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4.3 Příslušenství k dodání na přání   

Referenční blok Pomocí referenčního bloku může uživatel snadno zjistit, 
probíhá-li měření pomocí FMW v souladu s nastavením  
od dodavatele (viz. kapitolu 6.2). 

 
Termo-hygrometr Termo-hygrometr, který lze dodat na přání, umožňuje 

měření vzdušné relativní vlhkosti a teploty. Z toho se 
může například odvodit vzdušná rovnovážná vlhkost nebo 
rosný bod vzduchu. 
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5 Uvedení do provozu a 
nastavení 

V této kapitole jsou popsány kroky, pomocí kterých se vlhkoměr FMW připravuje k 
prvnímu použití.  
 

5.1 Založení baterie 

Přihrádka na baterii se nachází na zadní straně vlhkoměru FMW, viz. obrázek číslo  
5.1 . 

 
 

 Přihrádka na baterii se otevírá tak, že se lehce zatlačí na jazýček ve štěrbině 
poklopu a poté se tento poklop zdvihne.  

 Konektor napájení se přitlačí na 9-ti voltovou baterii, která je součástí dodávky, a 
přihrádka baterie se uzavře poklopem. Nyní může být vlhkoměr FMW připraven k 
prvnímu použití. 

▲ Při vybírání baterie z přihrádky musí být konektor držen pevně. Netahat při 
odtahování konektoru za drátky. 

▲ Používejte jen alkalické baterie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5-1 
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5.2 První použití 

Před prvním měřením musí být vlhkoměr FMW nastaven na příslušnou tloušťku a 
měrnou hmotnost posuzovaného materiálu stejně tak případně na zobrazování 
nejvyšší hodnoty naměřené vlhkosti.  
 

 Založte baterii podle návodu v odstavci 5.1 .  

 Zapněte vlhkoměr FMW stiskem tlačítka <EIN> / <ZAP>. 

 

Na displeji se objeví nulové hlášení 
 

 Přístroj držte ve vzduchu a stiskněte tlačítko <MENÜ> / 
<VOLBA>. Přístroj se tím “vynuluje”. 

 

▲ Během vynulování se nesmíte dotýkat plochy měřícího 
čidla. 

 

Na displeji se objeví 
 

 Stiskněte tlačítko <MENÜ> / <VOLBA>. 
 

Na displeji se objeví (například) 
 

 Použijte nyní tlačítko <+>- nebo <->; tím se nastaví tloušťka 
posuzovaného materiálu.  

 

▲ Celkovou tloušťku materiálu může uživatel nastavovat v 
kroku 1 mm. 

▲ Nastavujte tloušťku jen je-li tloušťka materiálu při měření 
pomocí vlhkoměru FMW-T menší než 20 mm a při měření 
pomocí vlhkoměru FMW-B jen je-li tloušťka menší než 30 
mm.  

▲ Jinak ponechte nastavené maximální tloušťky (20 mm u 
FMW-T případně 30 mm u FMW-B.  

 

 Stiskněte tlačítko <MENÜ> / <VOLBA>. 
 

Na displeji se objeví (například) 
 

▲ Hodnota 0.50 znamená, že objemová hmotnost (hustota) 
obnáší 500 kg/m³. Zobrazená číslice představuje naposledy 
nastavenou hodnotu. 
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 Vyhledejte v dodané příručce “ Měření vlhkosti dřeva, stavo-
materiálů a papíru“ hodnotu náležející k příslušné měrné 
hmotnosti (hustotě).  

 Pro nastavení žádané správné hustoty použijte tlačítko <+> 
nebo <–>. 

 Stiskněte tlačítko <MENÜ> / <VOLBA>. 

 

Na displeji se objeví (například) 
 

▲ Symbol PH0 znamená, že měřící přístroj bude zobrazovat  
aktuální měřenou hodnotu. Bude-li přístroj nastaven na 
PH1, bude se zobrazovat nejvyšší z měřených hodnot. 

▲ Tato funkce není u všech provedení vlhkoměrů FMW k 
dispozici. Chybí-li tato funkce, tak se ani neobjeví v nabídce 
menu ( v nabídce volby). 

 

 Pro nastavení přístroje na PH0 nebo na PH1 stiskněte 
tlačítka <+> nebo <–>.  

 Stiskněte tlačítko <MENÜ> / <VOLBA>. 

 

Na displeji se objeví  
 

▲ Měřící přístroj je tímto připraven k použití.  
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5.3 Měření s vlhkoměrem FMW 

 

 Nastavte vlhkoměr FMW podle pokynů v odstavci 5.2 . 
 

 Přiložte měřící přístroj plochou snímače na 
posuzovaný materiál. 

 

Na displeji se objeví (například) 
 

▲ Při nastavení na PH1 musí uživatel před každým dalším měřením stisknout 
tlačítko <MENÜ> / <VOLBA>. 

▲ Po deseti minutách nečinnosti se vlhkoměr FMW samočinně vypne, aby se 
šetřily baterie. 

▲ Přikládejte měřící přístroj na posuzovaný materiál s lehkým tlakem. Není-li 
přístroj přitlačován nebo je-li přitlačován příliš, může docházet ke zkreslenému 
měření obsahu vlhkosti. 

▲ Nedržte ruku za posuzovaným materiálem. 

▲ Nepokládejte posuzovaný materiál na nějaký kovový podklad. 

▲ Provádí-li se měření nad nějakým sukem, je zobrazovaná hodnota vlhkostního 
stupně vyšší než skutečná. Vykazuje-li dřevo trhliny, bude se zobrazovat hodnota 
vlhkostního stupně nižší než skutečná. V takových případech se musí provést 
měření na jiném místě. 

▲ Má-li posuzovaný materiál drsný povrch, ukazuje vlhkoměr FMW ve všeobnosti 
trochu nižší obsah vlhkosti. 

▲ U materiálů, jejichž objemová hmotnost (hustota) podléhá silným výkyvům, je 
radno vždy vycházet z průměrné objemové hmotnosti (hustoty). 
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6 Funkce 

V této kapitole naleznete popis zvláštních funkcí, kterými je vybaven vlhkoměr FMW.  
 

6.1 Paměť vlhkoměru FMW 

V závislosti na provedení poskytuje vlhkoměr FMW možnost uložit do paměti 50 hod-
not měření. Naměřené hodnoty lze do paměti ukládat a znovu z ní vyvolávat takto: 
  

 Nastavte vlhkoměr FMW podle pokynů v odstavci 5.2 .  
 

 Přiložte měřící přístroj plochou snímače na 
posuzovaný materiál. 

 

Na displeji se objeví 
 

 Stiskněte tlačítko <+>; naměřená hodnota se tím uloží do 
paměti přístroje. 

 

Na displeji se objeví  
 

▲ Naměřená hodnota byla nyní přístrojem uložena do pamě-
ti. Toto je na displeji vyjádřené symbolem paměti ”MEMO“.  

 

 Dalším jedním stiskem tlačítka <MENÜ> / <VOLBA> je 
možné vykonat další měření. 

 

 
 
Uložené naměřené hodnoty lze z paměti vyvolat (číst) takto: 
  

 Stiskněte tlačítko <–>; tím se vyvolá posledně naměřená 
hodnota. 

 

Na displeji se objeví (například) 
 

 Opakovaným stisknutím tlačítka <–> se z paměti vyvolávají 
předtím uložené hodnoty.  

 Dalším jedním stiskem tlačítka <MENÜ> / <VOLBA> je 
možné provést další měření. 
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Data se z paměti vymazávají následovně: 
  

 Stiskněte současně tlačítka <+> a <–> a mějte je stlačené 
tak dlouho až pokud se na displeji neobjeví následující 
zobrazení. 

 

Na displeji se objeví  
 

 Stisk na tlačítka opět uvolněte.  
 

Na displeji se objeví  
 

▲ Měřící přístroj je nyní opět připraven k použití. 
 

 

6.2 Kontrola kalibrace 

Má-li se zkontrolovat, zda-li je vlhkoměr FMW správně ocejchován, je k tomu 
zapotřebí referenční blok  (zvláštní příslušenství). 
 

 Nastavte vlhkoměr FMW podle pokynů v odstavci  5.2 .  

 U vlhkoměru FMW-T nastavte tloušťku (sílu) materiálu na 
hodnotu 20 a u vlhkoměru FMW-B na hodnotu 30. 

 Nastavte objemovou hmotnost (hustotu) na 0.50. 

 Stiskněte tlačítko <MENÜ>/ <VOLBA>, dokud se na displeji 
neobjeví tři pomlčky (indikátor měření). 

 

 Přiložte měřící přístroj snímací 
plochou na referenční blok.  

 

▲ Vlhkoměr se musí na referenční blok položit na střed;  
FMW-T horní plochou,  FMW-B zadní plochou. 

▲ Referenční blok  nesmí být položen na nějaký podklad z 
kovu.  

▲ Souhlasí-li hodnota zobrazená na měřícím přístroji s 
hodnotou uvedenou na referenčním bloku, je měřící přístroj 
nakalibrován/ocejchován správně. 
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Návod k obsluze vlhkoměru FMW 

6.3 Kontrola stavu baterie  

▲ Bude-li baterie téměř prázdná, objeví se na displeji “varo- 
vání baterie”. Baterii je v tom případě nutné vyměnit.  

 

6.4 Vyvolání sériového čísla  

 Při zapnutí vlhkoměru mít současně stisknuté tlačítko <->. 
 

Na displeji se objeví střídavě (například)  

 
 

6.5 Vyvolání čísla verze 

 Při zapnutí vlhkoměru mít současně stisknuté tlačítko  <+>. 
 

Na displeji se objeví (například) 
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6.6 PIN kód 

 

 

Zapněte vlhkoměr FMW stiskem tlačítka <EIN> /<ZAP>. 
 

Na displeji se objeví (například) 
 

 Stiskněte a mějte stlačené tlačítko <MENÜ>/ <VOLBA> na 
více vteřin, až pokud se na displeji neobjeví blikající tečka 

 Během blikání tečky (mějte stisknuté tlačítko <MENÜ>/ 
<VOLBA>) stiskněte současně tlačítko<–>. 

 

 
 

Na displeji se objeví: Pn0 P n 0 

▲ Zobrazení Pn0 znamená, že nastavování pinu je vypnuto. 

Pn1 znamená, že nastavování pinu je zapnuto. 
 

▲ Pokud se tlačítko <–> nestiskne, objeví se normální volba 
nastavování stupnice °C nebo °F a nastavování doby 
samovypínání. (viz. odstavec 6.7) 

 

 Stiskněte tlačítko <–> nebo <+> a můžete tak měnit stav 
nastavování pin kódu mezi zapnutým a vypnutým. 

 

 Stiskněte tlačítko <MENÜ>/ <VOLBA> pro přechod na 
obrazovku měření. 

 

Na displeji se objeví (například) 
 

▲ Při stavu nastavování pinu zapnuto není možné měnit 
nastavení vlhkoměru. 

 

Na displeji se potom objevuje varování: 
 uzamčeno pin-kódem: Pin P i n 
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Návod k obsluze vlhkoměru FMW 

7 Technické údaje 

 kapacitní měření vlhkosti 

 rozsah měření 2 – 30 % (u dřeva) 

 rozsah měření 0 – 60 % (u stavo-materiálů) 

 přesnost měření 0,5 % (na referenční materiál) 

 rozlišení na displeji 0,1 % 

 průměrná hloubka měření 25 mm (1 palec) 

 paměť na 50 naměřených hodnot (podle provedení vlhkoměru FMW) 

 paměť na nejvyšší z naměřených hodnot (podle provedení vlhkoměru FMW)  

 teplotní rozsah posuzovaného materiálu 0 - 50 ˚C (32 - 122 ˚F) 

 pracovní teplotní rozsah přístroje 0 - 50 ˚C (32 - 122 ˚F)  

 automatické vypínání po asi 10 minutách 

 baterie: 6LR61 (alkalická) 

 kontrola stavu baterie 

 kontrola kalibrace pomocí referenčního bloku (zvláštní příslušenství) 

 rozměry 160 x 85 x 30 mm 

 hmotnost 260 gramů (včetně baterie) 
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Návod k obsluze vlhkoměru FMW 

Prohlášení o shodě 

 
 
My,  
 
Brookhuis Applied Technologies BV 
Institutenweg 15 
7521 PH Enschede 
Nizozemí 
 
 
prohlašujeme při plné zodpovědnosti, že  
 
Brookhuis FMW-vlhkoměr, 
 
 
na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími normami: 
  
EN 50081-1: 1993 
 
EN 50082-1: 1995 
 
Výrobek tímto odpovídá požadavkům: 
  
EMV směrnice (Richtlinie) 89/336/EEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enschede, 3. duben 2015    Brookhuis Applied Technologies BV 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
M.C.M. Elbers 
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