
 

TQC HOUTVOCHT METER MET ATC 
LI9050 
 
PRODUCTBESCHRIJVING 

De LI0950 is een nauwkeurige houtvochtmeter met geïntegreerde houtsoort 
selectie. Hierdoor kan voor de meeste Europese houtsoorten een 
vochtigheidsmeting in Vol% worden uitgevoerd. Met de meegeleverde inslag 
elektrode kan eveneens een vochtigheidsmeting op hardhout worden 
uitgevoerd. Bovendien kan met het apparaat de temperatuur worden gemeten, 
eventueel in combinatie met een Automatische  Temperatuur Correctie (ATC) 
bij de houtvochtmeting. 
Een kalibratietester is in de kap geïntegreerd. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN  

Bouw, Schilders, Groothandel, Hout, Makelaars 
 
FEATURES  

• Geïntegreerde houtsoortselectie 
• Inslagelektrode voor hardhout 
• Geïntegreerde Kalibratietester 
• Automatische Temperatuurcorrectie 
 
ART NO.  

LI9050 TQC ST-129 Houtvochtmeter met temperatuurcompensatie 
 
STANDAARD LEVERING    

• Houtvochtmeter 
• Inslagelektrode 
• Temperatuursensor 
• 2 AAA batterijen 
• Gebruiksaanwijzing 
 
GEBRUIK 

• Verwijder de kap om de naald elektroden te kunnen gebruiken OF sluit de inslagelektrode aan, aan de 
rechterzijde van het instrument. Schakel in door  " " in te drukken.  

• Selecteer de toepasselijke houtsoort kalibratie schaal (A, B, C, E, F, G, H of J). Zie voor de juiste schaal per 
houtsoort de bijgevoegde houtsoort/kalibratietabel. Druk op " ".  

• Druk de naald elektroden of de inslagelektrode in het hout en lees de meetwaarde af.   
 
 
 



 
 

 
 
SPECIFICATIES 

Meet principe  elektrische weerstand 
Elektrode lengte  8mm 
Elektrode         Geintegreerd, los 
Meetbereik        hout :6-99.9% 
Display resolutie  hout :0,1% 
Batterij    2xAAA 
Behuizing   Impact proof plastic behuizing 
Omgevings temperatuur 0-40 C° 
Luchtvochtigheid  0-85% 
Afmetingen   180mm x50mmx 31mm 
Gewicht   175g. 
 
ONDERHOUD 

• Berg het instrument met bijbehorende accessoires op in de bijgeleverde tas, zodra het niet gebruikt 
wordt.  

• Bewaar de set in een stabiele, stofvrije omgeving en voorkom direct zonlicht.   
• Verwijder de batterijen wanneer het instrument voor lange tijd (langer dan een maand) niet gebruikt 

wordt, of wanneer het ´bijna lege batterij symbool´ in het display verschijnt.   
• Controleer regelmatig de staat van de accessoires en vervang deze bij beschadiging.   
 
 
DISCLAIMER 

The right of technical modifications is reserved. 
 
The information given in this sheet is not intended to be exhaustive and any person using the product for any 
purpose other than that specifically recommended in this sheet without first obtaining written confirmation 
from us as to the suitability of the product for the intended purpose does so at his own risk.  Whilst we 
endeavour to ensure that all advice we give about the product (whether in this sheet or otherwise) is correct 
we have no control over either the quality or condition of the product or the many factors affecting the use 
and application of the product. Therefore, unless we specifically agree in writing to do so, we do not accept 
any liability whatsoever or howsoever arising for the performance of the product or for any loss or damage 
(other than death or personal injury resulting from our negligence) arising out of the use of the product. The 
information contained in this sheet is liable to modification from time to time in the light of experience and 
our policy of continuous product development. 
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