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1 Güvenlik Bilgisi 
 

Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Aygıt yalnızca kalifiye 

personel tarafından kullanılabilir ve PCE Instruments personeli tarafından tamir edilebilir. 

Kılavuza uyulmamasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalar, sorumluluğumuz kapsamına 

girmez ve garanti kapsamımız dışındadır. 

 

• Cihaz sadece bu kullanma kılavuzunda açıklandığı gibi kullanılmalıdır. Aksi takdirde kullanılırsa, 

kullanıcı için tehlikeli durumlara ve sayacın hasar görmesine neden olabilir. 

• Cihaz sadece çevre koşulları (sıcaklık, bağıl nem, 

...) teknik şartnamede belirtilen aralıkların içindedir. Cihazı aşırı sıcaklığa, doğrudan güneş 

ışığına, aşırı nem veya neme maruz bırakmayın. 

• Durum yalnızca nitelikli PCE Cihazları personeli tarafından açılmalıdır. 

• Cihazı elleriniz ıslak olduğu zaman kesinlikle kullanmayın. 

• Cihazda herhangi bir teknik değişiklik yapmamalısınız. 

• Cihaz sadece nemli bir bezle temizlenmelidir. Yalnızca pH nötr temizleyici, aşındırıcı madde 

veya çözücü kullanmayın. 

• Cihaz sadece PCE Cihazları ya da eşdeğeri olan aksesuarlar ile kullanılmalıdır. 

• Her kullanımdan önce kasayı görülebilir bir hasar açısından kontrol edin. Herhangi bir hasar 

görüyorsa, cihazı kullanmayın. 

• Cihazı patlayıcı atmosferlerde kullanmayın. 

• Spesifikasyonlarda belirtilen ölçüm aralığı herhangi bir koşulda aşılmamalıdır. 

• Emniyet uyarılarına uyulmamak cihazın hasar görmesine ve kullanıcının yaralanmasına neden 

olabilir. 

Bu kılavuzdaki yazdırma hataları veya diğer hatalar için sorumluluk üstlenmiyoruz. 

Genel işletme şartlarımızda bulunabilecek genel garanti şartlarımızı açıkça belirtiyoruz. 

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen PCE Cihazları ile iletişime geçin. İletişim bilgileri bu el kitabının 

sonunda bulunabilir. 

2 Özellikler 

2.1 Teknik Özellikler 

Ölçüm Aralığı Nem içeriği:% 2 ... 25 

Sıcaklık: 0 ... +40 ° C 

Çözünürlük Nem içeriği:% 0.1 
Sıcaklık: 0.1°C 

Kalibrasyon Hassasiyeti Nem içeriği: ±% 1 
Sıcaklık: ± 1°C 

Ölçüm Derinliği 50 mm 

Otomatik Sıcaklık Dengelemesi (ATC) Evet 

Ekran 128 x 64 mm nokta vuruşlu ekran, arkadan 
ışıklandırmalı 

Ölçüm İpuçlarının Çalışma Sıcaklığı 0 … +40 °C 

Güç Kaynağı 4 x 1.5 AA Alkalin pil 

Pillerin Dayanıklılığı Yaklaşık. 1000 ölçüm 

Otomatik Ofset Yaklaşık sonra. 6 dakika boyunca işlem 
yapılmadı 

Boyutlar 180 x 65 x 40 mm 

Ağırlık 

 

 

 

 

 

 

 

450 g (Piller dahil) 
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2.2 Teslimat İçeriği: 

 

1 x Kağıt Nem Ölçer PCE-PM 3, 

4 x 1,5 V AA Alkalin Pil, 

1 x Kullanım Kılavuzu. 

 

2.3 Ek Olarak PM 4 

 Kızılötesi kağıt web sıcaklık ölçümü 

 PC humus.USB kablosu için Log Memorize yazılımı ile p humimetre USB veri arabirimi 

modülü 

  Şarj edilebilir piller 

  Sarma sıcaklığının tam olarak belirlenmesi 

  Temassız sıcaklık ölçümüne dayalı sıcaklık kompanzasyonuna bağlı olarak hassas 

ölçüm değerleri 

 PC ve yazıcıdaki ölçüm verilerinin kolay değerlendirmesi 

 Kalitenizin en uygun dökümantasyonu 

 

 

2.3.1 Teknik Özellik 

 

PM3'ün tüm işlevlerine ek olarak, PM4 şunları sunar: 

 P Temassız kızılötesi sıcaklık ölçümü 

 -25 ila +125 ° C / -13 ila 257 ° F 

  Su içeriğini belirlemek için kağıt sıcaklığı 0 ila +80 ° C / 32 ila 176 ° F 

  Dahil. PC için LogMemorizer yazılımı ile humimeter USB veri arabirimi modülü. USB 

kablosu 

  Şarj edilebilir piller 

 Özel ürünler için müşteri kalibrasyon fonksiyonu 

 

 

 

Climate / 
Environment 

Foo
d 

Bioenergy Material Buildings Paper / Board 

      

 

2.4 İsteğe Bağlı Aksesuarlar 

- Veri arabirimi modülü LogMemorizer 

- Mobil termal yazıcı (veri arabirimi modülü gereklidir) 

- Fabrika kalibrasyon sertifikası 

- PCE-PM 3 için yeni bir malzeme için yeni bir karakteristik eğrisi yaratmak için laboratuvar emri 
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3 Sistem Açıklaması 

3.1 Cihaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Çelik sensörler 

2. Karakteristik eğrisinin adı 

3. Ölçüm değeri: sıcaklık 

4. Rolling menü düğmesi 

5. Güç düğmesi 

6. Ölçüm değeri: nem içeriği 

7. Karakteristik eğrilerini değiştirme 

8. Kauçuktan koruma 

9. Pil kapağı (arka) 

3.2 Ekran 

Measurement window  

 Dönme Menüsü 

 Güç Düğmesi 

 Yukarı 

 Aşağı 

 Kaydetme 

 Durdurma 

 Ölçüm Serisini Görüntüle 
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 İsim Ölçüm Serisi 

Menu  

 Girme 

 Yukarı 

 Aşağı 

 Geri 

 Rakamları Gir 
 Harfleri Gir 

 Sonraki / Sağ 

 Sol 

 Evet 

 Hayır 

 Shift 

 
 

Tamam 
 

4 Başlatma 

4.1 Güç Kaynağı 

1. Cihazı çalıştırmadan önce pilleri cihaza koyun. 

2. Kauçuk korumayı çıkartın. 

3. Pil kapağını oklara basarak açmak için parmağınızı kullanarak kapağı açın. 

4. Eski pilleri çıkarın. 

5. Kutupları doğru olan dört adet yeni 1.5 V AA alkalin pil takın. 

6. Pil kapağını kapatın. 

7. Kauçuk korumayı tekrar takın. 

 

Cihazın ekranında bir ünlem işareti düşük pil voltajını belirtir. Yeni piller hemen konulmalıdır. Buna 

ek olarak, pillerin daha uzun süre kullanılmadığı zamanlarda pillerin cihazdan çıkarılması önerilir. 

 

5 Çalıştırma 

5.1 Ölçme 

1. Cihazı açın. Güç düğmesine basın ve üç saniye basılı tutun. 
2. Gerekli karakteristik eğrisini seçin. Bunu yapmak için ok tuşlarını kullanın. Karakteristik 
değerlere genel bir bakış bir sonraki bölümde bulunabilir. 
3. Cihazı bir elinizle tutun ve test edilecek ürüne bir miktar temas basıncı (yaklaşık 1 kg) 
uygulayın. Genişlikte veya kağıt kazıklarında doğrudan ölçün. Koşu ruloları, PCE-PM 3 ile 
ölçülemez. 
4. Cihaz ölçülecek ürün üzerine bastıktan sonra, nem içeriğini gösterecektir. Sol tarafta sıcaklık 
gösterilecek 
 

5.2 Karakteristik Eğriler 

5.2.1 Karakteristik Eğrileri Seçme 

Birçok kağıt türü vardır, bu nedenle karakteristik eğrilerin standartlaştırılmış bir dağılımı yoktur. 
Aşağıdaki karakteristik eğrilerine genel bakış, farklı kağıt türleri için farklı öneriler içerir. Kesin 
ölçüm sonuçları elde etmek için, çevrimiçi nem ölçme sisteminizle veya fırın kurutma yöntemiyle 
(DIN 287) bir kerelik bir karşılaştırma ölçümü yapmanız gerekir: 
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1. Gerçekçi bir değere sahip olan karakteristik eğrileri kullanarak kağıdınızı ölçün ve karakteristik 
eğrilerin ölçüm sonuçlarını not edin. 
2. Çevrimiçi nem ölçümünün gerçek değerini not edin veya EN ISO 287'ye göre bir referans ölçüm 
yapın. 
3. PCE-PM 3'ün ölçüm değerleri, referans ölümün gerçek ölçüm değeri ile karşılaştırılmalıdır. 
Referans su içeriğine en yakın ölçüm sonucuyla kalibrasyon eğrisini kullanın. 
4. Karakteristik eğrisinin adı kağıt adınıza değiştirilebilir. 
 
 

5.2.2 Referans Su İçeriğinin Belirlenmesi 

 

Cihaz, su içeriğini gösterir; bu, nem, toplam kütleye (EN ISO 287) göre hesaplanır 
 
 

 
 

Mn: Kuruma işlemi öncesi numunenin kütlesi  
Mt: Kurutulmuş numunenin kütlesi 
% WG: Tahmini su içeriği 
 

5.2.3 Karakteristik Eğrilere Genel Bakış 

Ok tuşlarından birine üç saniye basıldığında, ekranda gösterilen karakteristik eğrilere genel bir 

bakış sunulacaktır. Karakteristik bir eğri seçilebilir ve güç düğmesi ile uygulanır. 

İsim Kağıt türü Yoğunluk 

600 Kağıt Çok düşük yoğunluklu kağıt 600 kg/m³ 
650 Kağıt Düşük yoğunluklu kağıt 650 kg/m³ 

700 Kağıt Düşük yoğunluklu kağıt 700 kg/m³ 
750 Kağıt Yivli süs, sahte kağıt 750 kg/m³ 
800 Kağıt Gazete kağıdı 800 kg/m³ 
850 Kağıt Kraft Liner kahverengi 850 kg/m³ 
900 Kağıt Kraftliner beyaz Üst, Testliner 

kahverengi 
900 kg/m³ 

950 Kağıt Testliner beyaz, kopya kağıdı 950 kg/m³ 
1000 Kağıt Kopya kağıdı 1000 kg/m³ 
1050 Kağıt Kopyalanan kağıt lekeli 1050 kg/m³ 
1100 Kağıt Kopyalanan kağıt lekeli 1100 kg/m³ 
1200 Kağıt LWC satined 1200 kg/m³ 
1300 Kağıt Broşür kağıdı 1300 kg/m³ 
1400 Kağıt Broşür kağıdı 1400 kg/m³ 
1500 Kağıt Yüksek yoğunluklu yaprak kağıdı 1500 kg/m³ 
1600 Kağıt Çok yoğunluklu yaprak kağıdı 1600 kg/m³ 
Boş 1700 Kullanıcı tarafından kalibrasyon için  
Boş 975 Kullanıcı tarafından kalibrasyon için  

Boş 550 Kullanıcı tarafından kalibrasyon için  

Referans !   Cihazı kontrol etmek için  
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5.3 Diğer Fonksiyonlar 

5.3.1 Veri Saklama 

Ölçülen veriler cihazda saklanabilir. Nem içeriği görüntülendiğinde, ok-up tuşuna basılarak değer 
kaydedilebilir. Anahtardaki ekrandaki miktarı bir arttırırsa, ölçüm başarılı olmuştur. Menüye 
girmek için sol butona basılması gerekir. 
 
 

5.3.2 Veri Kaydedici İşlevi 

 

Kağıt nem ölçeri, verileri sürekli olarak günlüğe kaydedebilir. Menüde "Seçenekler> Günlük saati" 
bölümü bulunur. "3 sn" noktasını etkinleştirebilirsiniz. Ok-yukarı düğmesine bastıktan sonra, cihaz 
her 3 saniyede bir veri ölçüp kaydeder. 
İşlev, aşağı-aşağı düğmesine basılarak devre dışı bırakılabilir ve daha sonra kaydedilen verilere 
ok tuşlarını kullanarak ad verilebilir. 
 

5.3.3 Veri (günlükler) Bir Bilgisayara Gönderme 

DİKKAT: Veri aktarımının ancak PCE-PM 3'ün USB veri arabirimi modülü ile bağlantılı olması 
durumunda mümkündür. 
 
Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın. Aygıtın üzerindeki koruma kapağını 
çıkarın ve kabloyu takın. Diğer ucunu USB bağlantı noktasına takın. Bilgisayarda LogMemorizer 
yazılımını başlatın. Bundan sonra, ölçüm aletini açın. Veri aktarımı iki şekilde başlatılabilir: 
1. Cihazla veri aktarımını başlatın: 
Menüye gelene kadar cihazın sol tuşunu uygulayın. "Send logs" alt menüsünü seçin ve güç 
düğmesine basarak seçiminizi onaylayın. Cihaz üzerinde saklanan tüm veriler aktarılacaktır. 
2. Bilgisayarda veri aktarımını başlatın: 
Yazılımı açın ve "uzaktan kumanda" düğmesine tıklayın. "Son elle günlüğe kaydet" ibaresi (son 
kaydedilen ölüm serisi aktarılır) ve "Tüm el günlüklerini içeri aktar" (tüm kaydedilmiş günlükler 
aktarılır) komutlarını içeren bir açılır menü görünecektir. Bu komutlardan birine tıkladığınızda, 
veriler aktarılacaktır. 
 

5.3.4 Yazdırma Verileri (günlük) 

DİKKAT: USB veri arabirimi modülü ve mobil termal yazıcıyla bağlantılı PCE-PM 3'ünüz varsa, 

yalnızca veri yazdırabileceğinizi unutmayın! 

 

Toplanan verileri basmak için cihaz bir bilgisayara bağlanmalıdır. Bunu yapmak için, yazıcı 

kablosuyla ikisini birbirine bağlamanız gerekir. Koruyucu kapağı açın, kabloyu cihaza takın ve 

cihazı açın. Bundan sonra kablo daha sonra açılması gereken yazıcıya konulmalıdır. Yeşil ışık 

yanıp sönmelidir. Durum böyle değilse, pilleri değiştirmeniz ve tekrar deneymeniz gerekir. 

Menüye gelinceye kadar PCE-PM 3'teki sol düğmeye basın. "Yazdırma günlükleri" alt menüsünü 

seçin ve güç düğmesini kullanarak onaylayın. Artık tüm ölçüm serilerini veya yalnızca sonuncuyu 

yazdırmayı seçebilirsiniz. Seçiminizi yeniden güç düğmesi ile onaylayın. Baskı kağıdından 

tasarruf etmek için bellek düzenli olarak temizlenmelidir. 
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6 Kalibrasyon 

6.1 Kalibrasyonu Kontrol Etme 

Kalibrasyon ayda bir kontrol edilmelidir. Bu, kalibrasyon plakası kullanılarak yapılabilir. Cihaz, 

18.0 ila 24.0 ° C (64.4 ve 75.2 ° F) arasındaki bir sıcaklığı göstermelidir. Ardından, cihaz açılmalı 

ve "Referans" karakteristik eğrisi seçilmelidir. Cihazı bir elinizle kaldırın ve ölçümler sırasında 

uyguladığınız basınç ile kalibrasyon plakasında bastırın. Nem ölçerini yatay olarak tutun. Çelik 

sensörlerin kalibrasyon plakasının kenarından bir santimetre uzakta olması gerekir. Gösterilen 

nem içeriği 18,5 ila 20,5 aralığında olmalıdır. Değer bu aralık dışında ise, aşağıdaki talimatlara 

göre bir kalibrasyon yapılmalıdır. 

 
 

6.2 Kalibrasyon 

Kalibrasyon kontrolü sırasında sapma çok yüksek olursa, bunu sıfır noktası ayarı yaparak 

düzeltebilirsiniz. Menüye girmek için cihazdaki sol (hareketli menü) tuşuna iki kez basın. Ok 

tuşlarını kullanarak "Seçenekler" alt menüsüne gidin. Seçiminizi güç düğmesini kullanarak 

onaylayın. "Calibrate" alt menüsüne gidin ve tekrar onaylayın. Cihazı kalibre etmek için öncelikle 

menü maddesinin kilidini açmanız gerekir. Bu cihazın seri numarasını girerek yapılır. Seri 

numarası, cihazı açtığınızda pil bölmesinde veya ekranın sağ üst köşesinde bulunabilir. İmleç seri 

numarasının ilk basamağına gelene kadar yukarı düğmesine basın. Birkaç saniye sonra, bu 

rakam cihaz tarafından ilk rakam olarak devralınacaktır. Diğer üç basamak da aynı şekilde 

girilmelidir. Seri numarası bu şekilde tamamen girildiğinde, güç düğmesini kullanarak teyit 

edebilirsiniz. Nem ölçeri bir elinizle tutun ve çelik sensörlerin etrafında (200 mm'lik bir mesafe) 

hiçbir şey olmadığından emin olun. Güç düğmesine basın; kalibrasyon birkaç saniye sonra yapılır 

ve tamamlanır. Kalibrasyon sırasında, cihazı serbestçe elinizde tutun. Ekran göstergesi 

değiştiğinde cihaz kullanıma hazırdır. 

 

7 Bakım 

7.1 Depolama 

Cihazın asla aşırı (çevresel) koşullardan asla etkilenmediğinden emin olun. Şok ve sıcaklık çok 
yüksek olan yerlerden koruyun. Bu aletin su geçirmez olmadığını unutmayın. 
 

7.2 Sorun Giderme 

Bu kağıt nem ölçeri kullanılırken bazı güçlükler yaşanabilir. En yaygın olanları burada 
gösterilmektedir. 
 

7.2.1 Yanlış Karakteristik Eğrisi 

Doğru karakteristik eğrisinin seçildiğinden emin olun. "Referans" karakteristik eğrisi alınamaz. 
 

7.2.2 Ürün Yığını Çok İnce 

Tek kağıt sayfaları ölçülemiyor. Ürün yığınının en az 100 mm kalınlığında olması gerekir. 
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7.2.3 Elektro İletken Malzemeler 

Elektro iletken ve diğer metalik malzemeler ölçümlerinizi olumsuz şekilde etkileyebilir. Hiçbirine 

test yüzeyinin altında 20 cm mesafe bırakılamaz. 

 

7.2.4 Ürün Sıcaklığı Çalışma Koşullarının Dışında 

Bu kullanım kılavuzunda öngörülen çalışma koşullarına daima dikkat edin. 
 

7.2.5 Ölçüm Aleti ile Ürün Arasındaki Sıcaklık Farkı 

Numune ve ölçüm aleti benzer çevresel koşullara sahip alanlarda saklanmalıdır. Sıcaklık farkı 
çok büyükse, bu cihazın doğruluğunu etkileyebilir. 
 

7.2.6 Ön Taraftan Ölçme 

Ön tarafta ölçüm yapılmaz. 

7.2.7 Eğimli Çelik Sensörler 

Çelik sensörler ağır bükülürse ölçümleriniz üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. 
 
 

8 Garanti  
 

Garanti şartlarımızı burada bulabilirsiniz Genel İş Şartlarımızda okuyabilirsiniz: 
https://www.pce-instruments.com/turkish/iletisim 
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9 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. 
 
 
 

10 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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