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1 Önsöz 
 

PCE İnstruments’ten bir PCE-W 3 Kâğıt Nemölçer satın aldığınız için çok teşekkür ederiz. 

 

Kağıt nemi ölçer PCE-W3, kağıt kırpıntıları yığın giriş kontrolü veya kağıt toplama konteynır giriş 

kontrolü için profesyonel kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Kağıt nemi ölçer PCE-W3, kağıdın 

mutlak nemini ölçer. Kağıt fabrikalarında ya da toplama merkezlerinde mutlak nemin tam içeriği 

belirlenerek gerekenden fazla ödeme yapılması önlenmiş olur ya da bu konuda hesaplaşma 

imkanı sağlanır. Kolay kullanımına ek olarak başka bir avantajı da ince boyutu ve sağlam 

penetrasyon sondasıdır. Kağıt nemi ölçüm cihazı fabrika kalibrasyonlu olarak gönderilir, yine de 

opsiyonel olarak ISO kalibrasyon sertifikası alabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir zamanda yeniden 

kalibrasyon isteyebilirsiniz. Hassas, rahat ve sağlam bir cihazdır. 

 

2 Güvenlik bilgileri 
 

Cihazı çalıştırmadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar uygun 

yapılmayan kullanımdan oluşabilecek zararlardan bizler sorumlu değiliz. 

 

PCE Teknik Cihazları bu kullanım kılavuzu nedeniyle oluşabilecek bütün sorunlardan mesul 

değildir. 

 

Şartlar ve koşullarda bulunan genel garanti koşullarına lütfen dikkat ediniz. 

 

 Cihazı kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanım Kılavuzunda 

bulunan uyarılara uyulmadığında ve böylece Cihaz hasar gördüğünde garanti hakkı 

silinmektedir. 

 Cihazı aşırı sıcaklardan, direk güneş ışınlarından, aşırı nemden ve sudan koruyunuz. 

 Cihazın gövdesi sadece PCE teknisyenleri tarafından açılabilir. 

 Cihazı asla yüzüstü bir yere koymayınız (örn. tuşlar tarafı ile masa üstüne) 

 Cihazı asla ıslak elle kullanmayınız. 

 Cihazda teknik değişim yapılamaz. 

 Cihaz sadece ıslak bir bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizlik 

maddeleri kullanmayın. 

 Cihaz sadece PCE Türkiye tarafından sunulan ek öğeler ile kullanılabilir. 

 Cihazın gövdesi her kullanımdan önce bir yerinde hasar olup olmadığına kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Eğer hasar varsa Cihaz kullanılmamalıdır. 

 Ayrıca, çevre koşulları (sıcaklık, hava nemi…) özelliklerde bildirildiği gibi limit değerlere 

uygun değilse, Cihaz kullanılmamalıdır. 

 Ölçüm Cihazı patlama tehlikesi olan alanlarda kullanılamaz. 

 Pil bittiği zaman (örn. ekranda pil sembolü görüntülendiği zaman) asla Cihazı 

kullanmayınız. Pil gücü düşük olduğunda yanlış ölçüm sonuçları elde edilebilir. 

 Güvenlik uyarıları dikkate alınmazsa Cihazın hasar görmesine ve kullanıcının 

yaralanmasına yol acabilir. 

 

Sorularınız için PCE Teknik Cihazları ile irtibata geçiniz. 
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3 Özellikler 

3.1 Teknik özellikler 

Ölçüm aralığı 

Çözünürlük 

Hassasiyet 

Elektrod uzunluğu 

Ekran 

Güç kaynağı 

Boyutlar 

Ağırlık  

6% - 30% 

0,1% 

Ölçüm değerin % ±10 

8 mm 

3,5 dijitli LCD 

1x 9 V Pil 

165x80x33 mm 

680 gr. 

 

3.2 Teslimat içeriği; 

1 x PCE-W 3 kâğıt nemölçer (kauçuk penetrasyon elektrodu dâhil),  

1 x Elektrod bağlantı kablosu 

1 x Pil  

1 x Koruyucu Kılıf,  

1 x Taşıma Çantası,   

1 x Kullanım Kılavuzu 

4 Fonksiyon Prensibi  
 

Kağıt nemi ölçerin çok sağlam bir penetrasyon sondası vardır ve bu sonda ile mutlak nem 

hassas biçimde ölçülür. Sondayı ölçülecek kağıda koyarak cihaz anahtarını "ON" a getirin ve 

mutlak nem değerini ekranda okuyun.  

 

5 Kalibrasyon  
 

Kağıt Nem ölçer ürünün (atık kağıdın) direncini ölçer. Nem ölçer  normal atık kağıt  için kalibre 

edilmiştir. 

Tekrar Kalibre etmek istenildiğinde Kalibrasyon Laboratuarlarına veya bize gönderilebilir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kullanım Kılavuzu 

 

5 

6 Geri dönüşüm 
 

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

toplama noktalarına bırakmalıdır. 

 

Pil toplama noktalarından birisi: 

PCE Teknik Cihazları Ltd. Şti. 

Halkalı Merkez Mah 

Ataman Sok. No.:4/4 

 

Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını 

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

gönderilir. 

 

7 İletişim 
 

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

geçiniz.  

 

Posta: 

PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd. Şti. 

Halkalı Merkez Mah 

Ataman Sok. No.:4/4 

Küçükçekmece 

 

Telefon: 

0212 471 11 47 

 

Faks: 

0212 705 53 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bu linkte ölçüm teknolojisi listesi bulunmaktadır: http://www.pce-cihazlari.com.tr/oelcuem-teknolojisi.htm 

Bu linkte Terazilerin listesi bulunmaktadır: http://www.pce-cihazlari.com.tr/terazi-baskuel-teknolojisi.htm 
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