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Tekniskt datablad

Magnetfältsmätare - CHMAG -

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation. 

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.

Mikrovågor är ett annat namn för elektromagnetisk strålning. 

Elektromagnetiska fält är en kombination av elektriska och magnetiska fält. Dessa uppstår naturligt eller till följd av mänsklig aktivitet.

Elektriska fält alstras av elektriskt laddade partiklar som attraherar eller repulserar varandra. De mäts i Volt per meter (V/m). Den elektriska laddningen minskar 
proportionellt med avståndet från kraftkällan.

Magnetfält produceras av rörliga elektriska laddningar och magnetiska partiklar. De mäts i Gauss (G), Tesla (T) eller Ampere per meter (A/m). Magnetfältets 
intensitet minskar proportionellt med avståndet från kraftkällan.

Effekttätheten anger kraften av en infallande strålning på ett visst objekt eller inom ett visst område. Den mäts i Watts per kvadratmeter (W/m²), milliwatts per 
kvadratcentimeter (mW/cm²) eller microwatts per kvadratcentimeter (μW/cm²).

1 W/m²= 0,1 mW/cm²= 100 μW/cm²
Ex. en vanlig mikrovågsugn uppnår 0,2 mW/ cm²

Till de naturligt förekommande magnetiska fälten kan jordens eget statiska magnetfält räknas tillsammans med bland annat de elektriska laddningar som 
förekommer i moln och den statiska elektricitet som uppnås när två föremål gnids mot varandra.

Elektromagnetiska fält framkallade av oss människor återfi nns i kraftledningar, hushållsmaskiner, TV-apparater, mobiltelefoner och radioantenner. 

Det är bevisat att elektromagnetisk strålning innebär en hälsorisk vid nivåer under 10 mW/cm² (säkerhetsgräns i Nordamerika). Vissa länder har antagit en 
säkerhetsgräns som är ännu lägre (5 mW/cm² - gränsvärdet för magnetfältsmätaren CHMAG).

Det är allmänt accepterat att elektromagnetisk strålning framkallar ett antal fysiologiska förändringar hos både människor och djur. Den kan bland annat orsaka 
stress, obehag och beteendeförändringar (The Lancet, 2000).

Tesla (T) 1T=1,000 mT=1,000,000 μT 1mT=1,000 μT=10,000 mG

Gauss(G) 1G=1,000 mG=100 μT 1 μT=10 mG

Ampere/meter (A/m) 1 A/m=12,5 mG=1,25 μT 1 mG=80 mA/m

 A Användarmanual
1 – Sätt i batteriet

• Skruva loss skruven som håller fast locket till batterifacket på baksidan av mätinstrumentet
• Sätt i ett 9V batteri typ 6F22
• Stäng och skruva fast locket

2 – Sätt på apparaten

• Tryck på knappen       för att sätta på mätinstrumentet
• Nollställ genom att hålla inne knappen ZERO i 3 sekunder (OBS! detta görs endast i områden som inte störs av elektromagnetiska fält)

3 – Börja använda apparaten

• Mätinstrumentet visar konstant de aktuella värdena av elektromagnetiska fält vid normalfunktion
• Tryck på knappen MAX för att visa högsta mätvärde
• Larmnivån är satt till 5 mW/cm². När mätvärdena överstiger denna gräns avger apparaten ett ackustiskt larm (ett pip) och ett visuellt 

larm (en blinkande LED-lampa)

Apparaten och dess batterier får inte slängas bland vanligt hushållsavfall


