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1 ÖZELLİKLER 
 

 PCE-EMF ölçüm cihazı gerilim hatları, elektrikli ev aletleri ve endüstriyel cihazların 

etrafındaki elektromanyetik alan seviyesini hızlı ve net biçimde belirlemek için 

tasarlanmıştır. 

 PCE-EMF ölçüm cihazında üç ölçüm aralığı mevcuttur: 20 mikro Tesla/200 mikro Tesla 

/2000 mikro Tesla ve 200 mG/2000mG/20000 mG 

 PCE-EMF ölçüm cihazı, güvenilir, portatif, kalibre edilmiş bir cihaz olup 50Hz/60Hz 

altındaki bant genişliğinde farklı elektromanyetik alan radyasyonunu belirlemek içindir. 

 Mikroişlemci devresi yüksek doğruluğu garanti eder ve fonksiyonlar ile özel nitelikler 

sunar. 

 Maksimum ve minimum değerleri kaydedip ekrana getirebilir. 

 Arka plan aydınlatmalı LCD ekrana sahiptir. 

 Otomatik kapanma veya el ile kapama 

 Veri dondurma 

 006P DC 9V pil ile çalışma 

 Kompakt ve sağlam gövde 

 

2 UYGULAMALAR 

 

Bu PCE-EMF ölçüm cihazı özellikle gerilim hatları, bilgisayar ekranları, televizyon seti ve video 

ve benzeri cihazlardan yayılan elektromanyetik alan radyasyon büyüklüğünü tespit için 

tasarlanmıştır. 

 

3 ELEKTROMANYETİK ALANA MARUZ KALMA KONUSUNDA UYARI 
 

İnsan vücudunun uzun süre elektromanyetik radyasyona maruz kalması sonucu belli 

hastalıkların oluşabileceği bilimsel olarak belirtilmiştir: çocuklarda lösemi ve yetişkinlerde diğer 

kanser türleri.  

Bu sorulara dair günümüzde net bir yanıt verilmemektedir. Pratikte yapılan önlem ise uzun süre 

bu bölgelerde bulunmaktan kaçınmaktır. Bu yüzden yüksek radyasyon bulunduran alanlara 

dikkatli yaklaşmalı ve yüksek radyasyonlu bölgelerde uzun süre kalmamalıdır. 
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4 TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

4.1 Genel teknik özellikler 

 

 

Ekran LCD boyutu: 48,8 mm x 25,3 mm. 

Arka plan aydınlatmalı LCD. 
Devre 1 yonga mikroişlemcimi LSI devre 

Ölçüm PCE-EMF ( elektromanyetik alan radyasyonu) 

PCE-EMF 

Ölçüm aralığı 

/Çözünürlük 

micro Tesla: 

20 mikro Tesla x 0.01 mikro Tesla 

200 mikro Tesla x 0.1 mikro Tesla 

2,000 mikro Tesla x 1 mikro Tesla 

milli-Gauss: 

200 mg x 0.1 mg 

2,000 mg x 1 mg 

20,000 mg x 10 mg 

* mg: milli-Gauss 

* 1 mikro Tesla = 10 milli-Gauss PCE-EMF: Bant 

genişliği 
30 Hz ila 300 Hz. 

EMF eksen sayısı Tek eksen 
Giriş aşımı  
Örnekleme süresi Yaklaşık 1 saniye 
Pil Pil DC 9 V (006P, 6F22). 
Akım gücü Yaklaşık DC 5 mA. 

* arka plan aydınlatma kapalı iken. 
Kullanım sıcaklığı 0 ila 50 ℃. 

Kullanım nemi % 80N.o.'dan az 

Boyutlar  152 x 69 x36,3 mm (6,0 x 2,7 x 1,4 inç) 

Ağırlık 216 g / 0,48 lb 

Teslimata dâhil 

aksesuarlar 

Kullanım kılavuzu 

Opsiyonel 

aksesuarlar 

- Yumuşak taşıma çantası, CA-52ª 

- AC 'den DC 'ye 9V elektrik adaptörü 
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4.2 Elektriksel teknik özellikler 

 

Ölçüm aralığı Çözünürlük 

20 microTesla 0.01 microTesla 
200 microTesla 0.1 microTesla 
2,000 microTesla 1 microTesla 
200 mG 0.1 mG 
2,000 mG 1 mG 
20,000 mG 10 mG 
* mG : miliGauss 

* 1 microTesla = 10 miliGauss 
 

Ölçüm aralığı Çözünürlük 

20 microTesla ± (4 % + 3 d) 
200 microTesla ± (5 % + 3 d) 
2,000 microTesla ± (10 % + 5 d) 
200 mG ± (4 % + 3 d) 
2,000 mG ± (5 % + 3 d) 
20,000 mG ± (10 % + 80 mG) 

 

* Belirtilen hassasiyet 50 Hz veya 60 Hz içindir. 

@ Yukarıdaki değerler, 3 V/M'den küçük alan kuvveti ve 30 Mhz'den küçük frekans 

ortamında belirlenmiştir. 

 

5 ÖN PANEL 
 

5-1 Ekran 

5-2 Power tuşu 

5-3 REC tuşu 

5-4 HOLD tuşu 

5-5 Ölçüm aralığı tuşu 

5-6 Birim tuşu 

5-7 Arka plan aydınlatma tuşu 

5-8 Tripota sabitleme için çıkıntı 

5-9 Destek 

5-10 Pil haznesi ve kapağı 

5-11 9V DC adaptör girişi 

5-12 PCE-EMF sensör pozisyonu 
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5.1 ÖLÇÜM İŞLEMİ 

 

5.1.1 PCE-EMF ölçümü 

 

1. “Power- açma/kapama” (5-2, resim 1) tuşuna bir kez basarak cihazı çalıştırınız. 

Ölçüm aralığı tuşu (5-5) ile uygun olan ölçüm aralığın seçiniz. 

Birim tuşu (5-6) ile istenilen birimi (uT, mG) seçiniz. 

* uT : microTesla, mG : milliGauss. 

* Bilinmeyen bir değer için ölçüme başlarken ilk olarak en yüksek ölçüm aralığını seçiniz, daha 

sonra bu ölçüm aralığını daha küçük olan ölçüm aralıklarıyla değiştiriniz bu sayede en yüksek 

çözünürlük elde edilir.  

2. Cihaz elinizde iken ölçülecek objenin etrafında yavaşça cihazı objeye dokunana kadar 

hareket ettiriniz. Cihazın ekranında ölçülen değer gösterilir. 

* Sensör pozisyonu resim 1'de 5-13'te gösterilmiştir. 

* Ortamdaki elektromanyetik parazite bağlı olarak cihazın ekranında önce küçük değerler 

gösterilebilir, örneğin 0.05 micro Tesla altında olan değerler. Bu durum cihazdan kaynaklanan 

bir hata değildir. 

* Alan etkisi, objeye her yaklaşıldığında artar, bunu dikkate alınız. 

3. PCE-EMF cihazını ölçülecek objeye göre farklı pozisyonlarda tutun ve bu durumun 

ölçüm değerini nasıl etkilediğini gözlemleyin. 

4. Farklı açılarda objeye yaklaşırken ekranda gösterilen en yüksek değer kaydedilir. 

* Eğer ölçüm sırasında ölçülen obje kapalı ise PCE-EMF ölçüm cihazı sıfırlanmalıdır, böylece 

diğer kaynaklardan gelen elektromanyetik alan tespit edilmemiş olur. 

 

PCE-EMF ölçümü için öneriler 

 

Ev, işyeri içinde ve dışında düzenli olarak elektromanyetik alan varlığının ölçülmesi tavsiye 

edilir. PCE-EMF ölçüm cihazı ile “sıcak noktalar” tespit edildikçe işyeri ve evdeki dinlenme 

alanlarının yeniden düzenlenmesi tavsiye edilir. Her zaman önerilen, kuvvetli elektromanyetik 

alanlara uzun süreli maruz kalınmamasıdır. 

 

5.2 Veri dondurma (Data-Hold) 

 

Ölçüm sırasında Hold (5-4, resim 1) tuşuna bir kez basınız; ölçüm değeri ekranda dondurulur ve 

LCD ekranda Hold sembolü gösterilir. 

Bu fonksiyondan çıkmak için Hold tuşuna tekrar basılır. 

 

5.3 Veri kaydetme (değer, maksimum ve minimum) 

 

* Kaydetme fonksiyonu, maksimum ve minimum değerleri kaydeder. “REC” tuşuna (5-3) bir kez 

basarak veri kaydetmeye başlayabilirsiniz. Ekranda REC sembolü gösterilir. 

* Ekranda REC sembolü gösterilirken: 

a) “REC” (5-3) tuşuna bir kez basın, “REC MAX” sembolü ile birlikte maksimum değer ekranda 

gösterilir. 
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Maksimum değeri silmek isterseniz Hold tuşuna basınız, ekranda sadece REC sembolü 

gösterilir. 

b) “REC” (5-3) tuşuna tekrar basın, “REC MIN” sembolü ile birlikte minimum değer ekranda 

gösterilir. 

Minimum değeri silmek isterseniz Hold tuşuna basınız, ekranda sadece REC sembolü gösterilir. 

c) Kayıt fonksiyonundan çıkış için sadece REC tuşuna en az 2 saniye basın. Ekran, aktüel 

ölçüm değerini gösterir. 

 

5.4 Ekran aydınlatmasını açma kapama 

 

Ölçüm sırasında LCD ekranın aydınlatması açıktır. “Arka plan aydınlatma” tuşuna (5-7, resim 1) 

bir kez basıldığında aydınlatma kapanır. 

Tuşa tekrar basıldığında aydınlatma fonksiyonu tekrar aktif hale getirilir. 

 

5.5 Otomatik kapanma fonksiyonunu devre dışı bırakma 

 

Pil ömrünü uzatmak için cihazda otomatik kapanma fonksiyonu mevcuttur. Eğer herhangi bir 

tuşa basılmazsa cihaz 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Bu fonksiyonu devre dışı 

bırakmak için “REC” tuşuna (5-3, resim 1) basarak seçim yapın. 

 

 

 

 

6 PİL DEĞİŞTİRME 
 

1. Ekranın sol tarafında  sembolü belirdiğinde pili değiştirmek gereklidir. Bu sembol 

belirdikten sonra pil gücü tamamen bitene kadar bir kaç saat daha ölçüm yapılabilir ama 

bu değerler kesin olmayabilir. 

2. Pil haznesi kapağını (5-10) kaydırarak açınız ve pili çıkartınız. 

3. Yeni bir 9V blok pil (alkalin veya uzun ömürlü) takınız ve pil haznesi kapağını kapatınız. 

4. Pili değiştirdikten sonra kapağın iyice kapandığından emin olunuz. 
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7 OPSİYONEL AKSESUARLAR 

 

 

Taşıma çantası 

Model: CA-52A 

* Yumuşak taşıma çantası 

* Boyut: 200 x 80 x 50 mm 

DC 9V elektrik adaptörü 

Model: AP-9VA 

* Giriş gerilimi: 100 ila 240 ACV, 

50/60 Hz. 

* Çıkış gerilimi: Regülasyon DC 9V/ 

1 Amp. Maksimum güç 

* Output plug : round 2.5 mm dia. plug. Fiş dönüştürücü 

Model: AP-GTU 

* Alman AP-9VA giriş fişini Amerikan tipe 

dönüştürür 

Fiş dönüştürücü 

Model: AP-GTE 

* Alman AP-9VA giriş fişini İngiliz tipe 

dönüştürür 
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8 Geri Dönüşüm 
 

Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil toplama 

noktalarına bırakmalıdır. 

 

Pil toplama noktası: 

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti. 

Halkalı Merkez Mah.  

Pehlivan Sok. No.6/C   

Küçükçekmece / İstanbul 

 

Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını değerlendirebiliriz 

ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine gönderilir. 

 

 

9 İletişim 
Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata 

geçiniz.  

 

Posta: 

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti   

Halkalı Merkez Mah.  

Pehlivan Sok. No.6/C   

34303  

Küçükçekmece / İstanbul 

 

Telefon: 

0212 471 11 47 

 

Faks: 

0212 705 53 93 

 

E-Posta: 

info@pce-cihazlari.com.tr 
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