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Gebruiksaanwijzing GANN UNI I

1. MS – aansluiting 

2. LCD digitaal display  

3. Schakelpositie “M” 

3. Schakelpositie “200°” 

3. Schakelpositie “600°” 

3. Schakelpositie “Batt.” 

4. Meettoets 

voor aansluiting van alle PT 100 en RF-T temperatuur sondes 
(electroden), MH34, MB35 en B50 sonde.

voor uitlezing alle metingen.

voor aansluiting van de volgende electroden:
MH 34
MB 35
B50 / B60
RF-T 28  luchtvochtigheid
RF-T 31 luchtvochtigheid
RF-T 32  luchtvochtigheid
IR 40  opp. temp. met infrarood

voor temperatuurmetingen tot 200°C met sondes RF-T 28, RF-T 
31, FR-T 32 en PT 100.

voor temperatuurmetingen tot 600°C met sondes PT 100.

Voor batterijcontrole

bij drukken van deze toets krijgt u onmiddellijk de meetwaarde.
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B 50 sonde
Actieve sonde met geïntegreerde elektronica voor het storingsvrij opsporen van vocht in bouwmaterialen 
alsook het weergeven van het vochttransport in wanden, vloeren en daken. Het gepatenteerde 
meetinstrument meet hoogfrequent tot een diepte van 12 cm.

Batterijcontrole UNI I
Schakelknop (3) op positie “Batt.” draaien en meettoets (4) indrukken. Bij voldoende batterijspanning 
moet de getoonde waarde boven 7.5 liggen. Is deze ≤ dan is de spanning van de batterij niet meer 
voldoende en moet deze vervangen worden. De batterijkap, onderaan het instrument, is te verwijderen 
met een muntstuk. 
We raden aan de batterijen te wisselen tussen 7.5 en 8.0. 

Aard van de batterij
Het betreft een blokbatterij 9V type IEC 6 F 22 of IEC 6 LF 22.
We raden een alkaline-mangaan batterij aan.

IJking
Alle vochtmeters vanaf bouwjaar 1985 beschikken over een vol-elektronische instrumentenjustering, 
zodat een manuele na justering niet moet gebeuren. 

Afmeting instrument
Kunststofbehuizing: L140 x B90 x H50 mm. Ca. 220g zonder toebehoren.

Toegelaten temperaturen
Stockage: +5°c tot +40°C, korttijdig -10°C tot +60°C.
Gebruik: 0 tot +50°C, korttijdig -10°C tot +60°C niet condenserend 

Het instrument, electroden en meetkabels mogen niet in agressieve lucht worden bewaard of gebruikt 
worden.  

Soortelijk
gewicht
ondergrond

Relatieve luchtvochtigheid

30 50 70 80 90 100
Indicatie van de afgelezen waardes

Zeer
droog

Droog Redelijk
droog

Vochtig  Nat Zeer
nat

Tot 600 kg/m3 10 tot 20 20 tot 40 40 tot 60 60 tot 90 90 tot 110 > 110

600 - 1200 kg/m3 20 tot 30 30 tot 50 50 tot 70 70 tot 100 100 tot 120 > 120

1200 - 1800 kg/m3 20 tot 40 40 tot 60 60 tot 80 80 tot 100 100 tot 130 > 130

> 1800 kg/m3 30 tot 50 50 tot 70 70 tot 90 90 tot 120 120 tot 140 > 140
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wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen.  Niemand heeft het recht om in onze 
naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

Cruysberghs Chemical bvba
Heppensesteenweg 56
3945 Ham - Belgium
Tel.: +32 11 72 71 66
E-mail: info@cruysberghs.be
Website: www.cruysberghs.be

Oplossingen
voor al uw bouwproblemen

versie 1.1.1 - Kijk op de website voor de laatste update van deze brochure.

®

www.cruysberghs.be
www.cruysberghs.be

