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HOUTVOCHTMETER MET TEMPERATUURCOMPENSATIE 
LI9050 

1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

• Niet in de felle zon laten liggen.
• Vermijd gebruik bij extreem hoge en extreem lage temperaturen.
• Laat de meter niet in een vochtige omgeving liggen
• Vergewis u ervan dat het instrument volledig is uitgeschakeld als u elektronische onderdelen verwisselt /

afregelt.

2 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 Compensatie (ATC) 
bij de houtvochtmeting. 
Een kalibratietester is in de kap geïntegreerd. 

3 LEVERINGSOMVANG 

- houtvochtmeter
- inslagelektrode
- temperatuursensor
- 2 AAA batterijen
- gebruiksaanwijzing

4 VOORBEREIDINGEN 

Het instrument wordt ingeschakeld door te drukken op "  " en wordt uitgeschakeld door 
" " minstens 3 seconden lang ingedrukt te houden. Het instrument schakelt automatisch uit na 5 minuten. 
Deze tijd kan worden ingesteld tussen de 1 en 9 minuten . Zie hiervoor ‘set-up automatische uitschakeltijd’.  

5 METEN 

Een meting verrichten 
• 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.
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Gebruik zonder temperatuursensor 
Het instrument is gekalibreerd voor hout van 20°C (68°F). Algemeen gesteld zal hout warmer dan 20°C hogere 
metingen opleveren en hout kouder dan 20°C lagere metingen. Voor hout warmer dan 20°C kan grofweg 
0,5% vochtinhoud per 5°C van het meetresultaat worden afgetrokken.  Voor hout kouder dan 20°C kan 
grofweg 0,5% vochtinhoud per 5°C bij het meetresultaat worden opgeteld.   
 
6 AUTOMATISCHE TEMPERATUUR CORRECTIE (ATC) 

• Schakel het instrument in en selecteer de toepasselijke houtsoort kalibratie schaal, zoals beschreven in 
‘Een meting verrichten’.   

• Maak, met een hamer en spijker een gaatje van 3 mm diep in het te testen hout.   
• Verwijder de spijker en druk de temperatuur sensor in het gat tot de punt op de juiste diepte is.   
• Sluit de temperatuursensor aan, aan de rechterzijde van het instrument.  Wanneer het instrument nu 

wordt gebruikt , wordt automatisch een temperatuurcorrectie toegepast op de meting. Om de 
temperatuur af te lezen, druk op ‘T’. De gemeten temperatuur verschijnt nu in het display.   

• Druk nogmaals op T om de temperatuur in de andere eenheid te meten (°C of °F)  
• Door op  " " te drukken verschijnt de houtvochtwaarde weer in het display.   
• (Temperatuurbereik: -35°C ~ 80°C). 

 
7 SET-UP AUTOMATISCHE UITSCHAKELTIJD 

Door " ” + “ " tegelijkertijd in te drukken ziet u de standaardwaarde van de automatische uitschakeltijd.  
U kunt deze standaardwaarde  veranderen door de " ” ingedrukt te houden, door herhaaldelijk  " " in te 
drukken doorloopt u de keuzes in uitschakeltijd (1 tot 9 minuten, bij 0 schakelt het instrument niet meer 
automatisch uit).   
 
8 KALIBRATIE CONTROLE 

Er zijn twee gecontroleerde kalibratiemogelijkheden in de kap van het 
instrument. Gebruik de naald om contact te maken met de kalibratie polen.   
Tijdens de kalibratiecontrole dient de A schaal te zijn geselecteerd en de 
temperatuursensor te zijn ontkoppeld.   
Een juist gekalibreerd instrument zal  %H20 waarden aflezen tussen 17.7 en 
18.5 (bij  de "T" kalibratie) en tussen de 25.5 en 26.5 (bij "B" kalibratie). Bij een grotere afwijking dan +/-1 kan 
het instrument het houtvochtgehalte niet juist meten. Open in dit geval de klep aan de achterzijde van het 
instrument en pas de rheostat aan, zodat de meting weer binnen de tolerantie valt.   
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9 KALIBRATIE TABELLEN 

De kalibratiegegevens in deze tabel zijn gebaseerd op standaard 
testen van ovengedroogde of commerciële monsters van de 
verschillende houtsoorten, tussen 7% en vezelverzadiging. 
Boven het vezelverzadigingspunt (25 tot 30%) is de meetwaarde 
slechts een benadering en heeft deze uitsluitend betrekking op 
hout dat is gedroogd en opnieuw is bevochtigd. 
 
Het instrument is gekalibreerd voor hout van 20°C (68°F). 
Schommelt de houttemperatuur  meer dan 5°C ,dan kan de 
meteraflezing grofweg worden gecorrigeerd door bijtellen van 
0,5% voor elke 5°C beneden 20°C of door aftrekken van 0,5% 
voor elke 5°C boven 20°C.  Tot 1 à 2% hogere waarden, kunnen 
ontstaan wanneer hout is geïmpregneerd met een 
watergedragen conserveringsmiddel. Met hoge waarden, 
verkregen bij triplex/multiplex van een specifieke samenstelling, 
dient omzichtig te worden omgegaan. 
 
Kalibratieoverzicht per houtsoort groep 
Abura .................................... E 
Afromosia ............................ G 
Afzelia ................................... E 
Amboyna ............................. G 
Anna-Paulownaboom ........... J 
Baguacu, Braziliaans ........... F 
Balsa .................................... A 
Banga Wanga....................... A 
Berken, Europees ................ J 
Berken, Geel` ....................... A 
Beuken, Europees ............... C 
Bilanga ................................ H 
Binuang ................................ E 
Bisselon ................................ E 
Blackbutt .............................. C 
Bosquiea .............................. A 
Bossé, Wit ........................... H 
Bossé, Zwart ........................ J 
Buxus, Maracaibo ................ A 
Canarium, Afrikaans ............. B 
Ceder, Japans ...................... B 
Ceder, Westers rood ........... C 
Ceder, West-Indisch ............. J 
Cipres, Japans (18-28%mc) C 
Cipres, Japans (8-18%mc) ... J 
Cipres, Oost-Afrikaans ......... A 
Cordia, Amerikaans Licht ..... F 
Dabéma ................................ A 
Danta ................................... C 
Dennen, Grand ..................... A  
Dennen, Noble ..................... J 
Douglas ................................ B 
Ebiara ................................... B 
Eiken, Amerikaans Rood ...... A 
Eiken, Amerikaans Wit ......... A 
Eiken, Europees  .................. A 
Eiken, Japans ....................... A 

Eiken, Tamaans ................... C
Eiken, Turks  ........................ E 
Esdoorn, Pacific ................... A 
Esdoorn, Queensland .......... B 
Esdoorn, Rock ..................... A 
Esdoorn, Suiker ................... A 
Essen, Amerikaans .............. B 
Essen, Europees ................. A 
Essen, Japans  .................... A 
Essessang ............................F 
Eyong, bruin......................... A 
Grenen, Amerikaans   
      long leaf ......................... C 
Grenen, Amerikaans Pitch ... C 
Grenen, Bunya..................... B 
Grenen, Caribisch Pitch ....... C 
Grenen, Corsicaans ............. C 
Grenen, Geel ....................... A 
Grenen, Hoop ...................... C 
Grenen, Huon ...................... B 
Grenen, Japans zwart ......... B 
Grenen, Kauri ...................... E 
Grenen, Lodgepole .............. A 
Grenen, Maritiem ................. B 
Grenen, Nicaragua Pitch ..... C 
Grenen, Nieuw-Zeeland wit . B  
Grenen, Parana ................... B 
Grenen, Ponderosa, ............ C 
Grenen, Radiata .................. C 
Grenen, Rood ...................... B 
Grenen, Schots .................... A 
Grenen, Sugar ..................... C 
Groenhart ............................. C 
Gum, Amerikaans rood ........ A 
Gum, Saligna ....................... B 
Gum, Southern .................... B  
Gum, Spotted....................... A

Hemlock, Westers................C
Hiba .......................................J 
Hickory ................................. F 
Hyedunani ............................ B 
Iepen, Engels ....................... E 
Iepen, Japans grijs ............... B 
Iepen, Rock .......................... E 
Iepen, Wit ............................. E 
Iroka ..................................... F 
Ironbark ................................ B 
Jarrah ................................... C 
Jelutong ................................ C  
Kapoer .................................. A  
Kapur, Oost-Afrikaans .......... C 
Karri ...................................... A 
Kastanje ............................... C 
Kauri, Nieuw Zeeland ........... E 
Kauri, Queensland ................J 
Kersen, Europees .................J 
Keruing ................................. F 
Koto, Afrikaans ..................... A 
Kuroka .................................. A       
Lariks, Europees .................. C 
Lariks, Japans ...................... C 
Lariks Westers ..................... F 
Limba ................................... A 
Lime ..................................... E 
Linden ..................................G 
Loliondo ................................ C 
Mahonie, Afrikaans ...............J 
Mahonie, West-Indisch ........ B 
Makoré ................................. B 
Mansonia .............................. B 
Matai .................................... E 
Meranti, Rode (donker/licht) . B 
Meranti, wit ........................... B 
Merbau ................................. B

Movingui .............................. C
Muhuhu................................. J 
Muninga ............................... G 
Musine .................................. J 
Musizi ................................... J 
Myrtle Beech ........................ A 
Naga ..................................... B 
Niangon ............................... C 
Odoko ................................... E 
Olijf, Oost-Afrika + B159 ....... B 
Olivillo .................................. G 
Padang ................................. A 
Padoek, Afrikaans ................ F 
Palissander, Indisch ............. A 
Panga panga ........................ A 
Persimmon .......................... G 
Pillarwood ............................. F 
Populier, zwart ...................... A 
Pyinkado ............................... E   
Taxus ................................... C 
Teak ...................................... F 
Tiama................................... H 
Tola ....................................... J 
Totara ................................... E 
Turpentine ........................... C 
Voren, Noors (Europees) .... C 
Vuren ................................... C 
Vuren, Japans (18-28%) ..... C 
Vuren, Japans (8-18%) ........ J   
Vuren, Sitka ......................... C 
Walnoot, Afrikaans ............... J 
Walnoot, Amerikaans ........... A 
Walnoot, Europees .............. C 
Walnoot, Nieuw-Guinea ....... B 
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10 ONDERHOUD 

• Ondanks het robuuste ontwerp, is dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  
• Reinig het instrument direct na gebruik 
• Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een 

staalborstel of schuurpapier. Dit kan, overigens net  als agressieve schoonmaakmiddelen, onherstelbare 
schade veroorzaken.  

• Gebruik geen perslucht om het instrument te reinigen 
• Berg het instrument op in het etui als u het langere tijd niet gebruikt.. 
 
11 DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 
De in deze gebruiksaanwijzing gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt 
voor een ander doel, dan in dit document omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan 
ons te vragen of het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat 
alle adviezen die we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze gebruiksaanwijzing, hetzij via andere 
wegen) correct zijn, hebben we geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of 
over de vele factoren die invloed hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek 
schriftelijk bevestigen, accepteren we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of 
schade voortvloeiend uit het gebruik of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel 
voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De gegeven informatie in deze handleiding is onderhevig aan 
tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 
 


