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 Dit product voldoet aan emc richtlijn 89/336/EEC, gewijzigd 92/31/EEC 
& 93/68/EEC 
  
 Dit product is RoHs conform 2002/95/EC 
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Garantie 
 
TQC verleent een garantie voor de periode van 12 maanden voor TQC 
glansmeter en 12 maanden voor alle bijbehorende apparatuur vanaf de 
datum van levering met betrekking tot bewijs van slecht vakmanschap en 
materialen. TQC verlengt de garantie voor de TQC glansmeter tot een 
periode van 24 maanden vanaf de datum van levering, indien TQC 
glansmeter via de TQC Ideal Finish Analysis software een licentie 
ontvangen heeft.  
Indien een geleverde partij bij inspectie in strijd met de opdracht blijkt te 
zijn, dient de klant TQC de mogelijkheid te verlenen tot het verwijderen van 
de fout of anders kan de klant vervanging verlangen. Indien de levering of 
herlevering van een verbetering of vervanging niet mogelijk blijkt te zijn kan 
de klant kiezen tussen een verminderde aankoopprijs of de gesloten 
koopovereenkomst te herroepen (conversie). Schade als gevolg van 
natuurlijke slijtage, mechanische of chemische schade, een daad van God 
of niet-naleven van de gebruiksaanwijzing, evenals een mechanische 
storing veroorzaakt door de klant of door derden is uitgesloten van garantie 
op de TQC glansmeter en aanverwante apparatuur zonder TQC's 
schriftelijke toestemming. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor 
gebreken, schade of letsel veroorzaakt door het gebruik indien deze niet 
uitgevoerd is in overeenstemming met door de gebruik instructies van de 
fabrikant. 
Om aanspraak te maken op garantie, moet het afgekeurde product, samen 
met de originele TQC factuur, terug gestuurd worden. Er is geen 
mogelijkheid een omwisseling plaats te laten vinden voordat het product is 
teruggestuurd naar TQC. TQC behoudt zich het recht voor tot reparatie, 
vervanging of levering van een gelijkwaardig product ter vervanging. TQC 
is niet aansprakelijk voor behandeling of transportkosten. Garantie op de 
aankoopprijs is beperkt, iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade of 
technologische veranderingen zijn uitgesloten. 
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Levering 
 
De TQC glansmeter wordt geleverd met de volgende items: 
 
• TQC glansmeter (20° / 60° / 85°, afhankelijk van uw model) 
• Een plastic behuizing 
• Schroevendraaier 
• USB-stick met TQC Ideal Finish Analysis software 
• Microvezel reinigingsdoekje 
• USB-kabel 
• Kalibratie certificaat 
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1. Introductie 
Met de TQC glansmeter kunt u het glansniveau van verschillende 
oppervlakken zoals verf, coating, plastic en keramiek meten. 
 
Licht wordt onder een een bepaalde hoek op het te meten oppervlak 
gericht en vervolgens wordt het gereflecteerde licht gemeten. Glansmeters 
zijn internationaal gestandaardiseerd zodat meetwaarden van verschillende 
meters met elkaar te vergelijken zijn. De hoek waaronder het licht op het 
oppervlak wordt geprojecteerd is daarbij van belang. Afhankelijk van het 
gemiddelde glansniveau van het oppervlak wordt het licht onder een 
bepaalde hoek (scanhoek) op het oppervlak geprojecteerd. Voor 
verschillende oppervlakken is er een gespecificeerde scanhoek. De 60º 
hoek dient ter referentie en kan gebruikt worden voor ieder oppervlak, van 
mat to glanzend. Voor een betere meting op hoogglanzende oppervlakken 
is er de 20º scanhoek, terwijl voor matte oppervlakken de 85º hoek 
beschikbaar is.  
 
Goede metingen zijn alleen mogelijk op platte oppervlakken. 
Metingen op vuile, gekraste of anders verontreinigde gebieden van het 
testvoorwerp hebben geen waarde, behalve om de graad van de 
onvolkomenheden te bepalen. Omdat het niet aannemelijk is dat de 
glanscapaciteit over het gehele testgebied gelijk is, kunt u op verschillende 
plaatsen de reflectiewaarde meten en vervolgens de standaarddeviatie 
bepalen. 
 
Let op: 
De aluminium deeltjes in effect en metallic coatings kunnen verschillende 
resultaten opleveren. 
 
De TQC glansmeter wordt geleverd in drie uitvoeringen: 
 

Artikel Nummer Model naam Meet hoek 

GL0010 TQC SoloGloss 60° 

GL0020 TQC DuoGloss 20°/60° 

GL0030 TQC PolyGloss 20°/60°/85° 

 
In het geheugen van de TQC glansmeter kunt u in 8 batches met maximaal 
2000 meetwaarden opslaan. In één batch kunnen maximaal 500 metingen. 
Gemeten waarden kunnen via een USB-kabel naar een computer worden 
overgezet. Ook kunt u meetwaarden van het scherm van de TQC aflezen. 
 
De instellingen (Setup) kunnen worden beveiligd met een wachtwoord. 
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2. Starten met de TQC glansmeter 
De Glansmeter is klaar voor gebruik wanneer u hem uitpakt. U hoeft alleen 
een aantal instellingen zoals taal, datum/tijd en scanhoek in te stellen. Zie 
hoofdstuk 3 voor meer informatie over deze instellingen. 

2.1 De bedieningstoetsen. 

Het instrument is voorzien van 4 toetsen: 
 

 
De SCAN knop wordt gebruikt voor het scannen van 
oppervlakken. Met deze knop zet u de glansmeter ook aan. 

 Pijl “op” voor het opwaarts bewegen door de menustructuur. 

 Pijl “neer” voor het neerwaarts bewegen door de menustructuur. 

 OK voor het bevestigen van de gekozen menuoptie. 

 
Starten van de glansmeter 
Druk op de SCAN knop totdat het TQC logo verschijnt. Als het TQC logo 
verdwijnt volgt het hoofd menu als omschreven in sectie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. . 
 
Let op: De melding "Calibratie nodig!" komt op het scherm als de TQC 
Glansmeter gekalibreerd moet worden. Voor meer informatie zie sectie 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
 
Let op: De melding BATTERIJ LAAG meldt dat de batterij bijna leeg is. De 
TQC Glansmeter schakeld binnen 10 seconden uit. 
 
Let op: 
Het instrument schakelt zichzelf uit wanneer 5 minuten geen toets meer is 
ingedrukt. Deze tijd kunt u zelf instellen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 
3.7 Batterij  (Auto uit in) 
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Waar worden welke taken uitgevoerd? 

Deze sectie beschrijft de taken die met de glansmeter uitgevoerd kunnen 
worden. De taken worden in de onderstaande tabellen verdeeld. 

Gebruik de TQC Glansmeter 

Taak Menu Actie Optie 

 TQC Glansmeter 
aanschakelen 

 Druk SCAN   

Product informatie over de 
TQC Glansmeter  

Instellen Kies meer Product info 

Scan  Druk SCAN  

TQC Glansmeter 
uitschakelen  

Hoofd 
menu 

 Uitschakelen 

Instellingen 

Taak Menu Actie Optie 

Scan limiet per batch instellen Log Kies batch Limieten 

Wijzig Instellingen Hoofd menu  Instellen 

Kies scan hoek  Instellen  Geometrie 

Scan limieten instellen Instellen  Meet Limiet 

Tijd en datum Instellen  Tijd Datum 

Taal kiezen Instellen Kies meer Taal 

Tijd waarna deTQC Glansmeter 
zichzelf uitschakelt 

Instellen  Batterij 

Inloggen  Hoofd menu  Log in 

Activeer, deactiveer of wijzig 
wachtwoord 

Instellen  Wachtwoord 
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Mainmenu

► Scan

  Log

  Setup

  Power off

 21-05-2013 17:06 

Opslaan/verwijder data 

Taak Menu Actie Optie 

Verwijder data in een 
batch 

Log Kies 
batch 

Wissen 

Verwijder geheugen Instellen Wis 
geheuge
n 

Wis alle data 

Verwijder batch namen Instellen Wis 
geheuge
n 

Wis groepnamen 

Save data to a batch Log Kies 
batch 

Log groep 

Opgeslagen metingen 
inzien 

Log Kies 
batch 

Statistiek 

 Kalibratie 

Taak Menu Actie Optie 

Kalibreren Instellen  Kalibreren 

Kalibratie waarden instellen Instellen  Kalibratie waarden 

2.2 Het hoofd menu 

Wanneer de TQC wordt aangezet, verschijnt het menu zoals weergegeven 
in figuur 2.1. 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1 Start menu met de optie “Scan” geselecteerd. 
 
Er kan dan worden gekozen uit de volgende submenu’s. 

 Scan 

 Log 

 Instellen(Setup) of Login 

 Uitschakelen(Power off) 
 
Selecteer de functie die u gebruiken wilt met behulp van de 
pijltjestoetsen . Druk op de OK toets om de gekozen functie te 
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activeren of een submenu te kiezen. Let op: de geselecteerde optie wordt 
aangegeven door een ►symbool voor de optie. 
 
2.2.1 Meten (Scannen) 
Selecteer de optie Scan om direct met scannen te beginnen. Zie hoofdstuk 
4.1 voor meer informatie. 
 
2.2.2  Log 
Selecteer Log om metingen op te slaan in verschillende batches. Zie 
hoofdstuk 4.2 voor meer informatie. 
 
2.2.3  Instellen/Login 
Selecteer Instellen om bepaalde instellingen van de glansmeter aan te 
passen. Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie. Als er een wachtwoord is 
ingevoerd, vindt u in het hoofdmenu de optie Login in plaats van Instellen. 
 
2.2.4  Uitschakelen 
Selecteer Uitschakelen om de glansmeter handmatig uit te zetten. Zie 
hoofdstuk 5 voor meer informatie. 
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3. Instellen/Login 
Via het Instellen menu kunt u de instellingen van het apparaat aanpassen. 
Het is mogelijk om de Instellingen te beveiligen met een wachtwoord, zie 
voor meer informatie hierover hoofdstuk 3.4 Wachtwoord.  
 
Let op:  
Als de optie Instellen is beveiligd ziet u de optie Login in het hoofdmenu. U 
selecteert dan de optie Login om het wachtwoord in te voeren. Daarna is 
de optie Instellen beschikbaar. 
 
Instellen 
1. Selecteer Instellen 
2.  Druk op de OK toets en het Instellingen menu verschijnt. 

Setup

► Geometry Clear mem.

  CalibrationTime Date

  Scan LimitsPower saving

  Password More…

    

                  | Back

Setup 2

► Language

  Device info

  

    

                  | Back   
Figuur 3.1. Instellen menu 
 
Het Instellen menu omvat de volgende submenu’s: 

 Geometrie 

 Kalibreren 

 Meet limiet 

 Wachtwoord 

 Wis geheugen 

 Tijd Datum 

 Batterij 

 Taal 

 Product info 
 
Deze submenu’s worden in dit hoofdstuk beschreven. 
 
Login 
1. Selecteer Login in het hoofdmenu en druk op OK. U ziet het Login 

scherm. De eerste positie van het viercijferige wachtwoord is 
geselecteerd. 

2. Pas met behulp van de pijltjestoetsen het cijfer aan en druk op OK. De 
tweede positie is nu geselecteerd. 

3. Volg voor de tweede, derde en vierde positie de bovenstaande 
procedure. Bij een juist ingevuld wachtwoord ziet u de boodschap 
'wachtwoord OK' en schakelt de glansmeter automatisch naar de 
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scanmodus. Bij een onjuist ingevuld wachtwoord ziet u de boodschap 
'ongeldig wachtwoord'. Om terug te gaan naar de scanmodus, drukt u 
op de OK knop. 

3.1 Geometrie 

Met deze menuoptie selecteert u de scanhoeken voor het uitvoeren van de 
metingen. Afhankelijk van de uitvoering van de TQC glansmeter kunt u 
één, twee of drie scanhoeken selecteren.  
 
1. Selecteer Instellen in het hoofdmenu 
2. Selecteer Geometrie en druk op OK. U ziet nu welke scanhoeken 

geselecteerd zijn. 
3. Navigeer met de pijltjestoetsen naar de scanhoek die u wilt activeren 

en druk op OK. In het vierkantje achter de scanhoek verschijnt een 
vinkje. Om de scanhoek uit te schakelen drukt u nogmaals op OK. 

 
Geometry

 Enable angle(s)

    ► 20°   □

      60°   □

      85°   □

                  | Back  
Figuur 3.2 Instellen van de scanhoek(en) 
 
Let op: 
Voor verschillende oppervlakken is er een gespecificeerde scanhoek. De 
60º hoek dient ter referentie en kan gebruikt worden voor ieder oppervlak, 
van mat to glanzend. Voor een betere meting op hoogglanzende 
oppervlakken is er de 20º scanhoek, terwijl voor matte oppervlakken de 85º 
hoek beschikbaar is.  

3.2 Kalibratie 

Kalibratie bestaat uit het bepalen van de glansmeter's metrologische 
karakteristieken. Dit wordt gedaan door vergelijking van de glanswaarde 
van zwart glas in de kalibratie houder.  
 
Voordat u het apparaat kalibreert, dient u de conditie van de 
kalibratiestandaard en de optische lenzen in de TQC glansmeter te 
controleren. 
 
De kalibratiestandaard en de optische lenzen moeten schoon en vrij van 
stof en beschadigingen zijn voordat u het apparaat kalibreert. Vet en stof 
kunnen verwijderd worden met het bijgeleverde schoonmaakdoekje. Het 



14 
 

instrument kan geen nauwkeurige metingen verrichten als de lenzen 
beschadigd zijn. Een beschadigde kalibratriestandaard is niet geschikt voor 
kalibratie van de TQC glansmeter. 
 
Procedure 
1. Plaats de TQC Glansmeter in de kalibratie houder. 
2. Kies Instellen in het hoofd menu. 
3. Kies Kalibratie en druk OK. 
 
Het Kalibratie menu bevat de volgende opties: 

 Kalibratie 

 Kalibratie waarden. 
 
Kalibratie: 
1. Gebruik de pijl toetsen om de kalibratie optie te kiezen.  
2. Druk OK. De melding “Kalibratie succesvol” verschijnt.  
3. De enige optie is TERUG. 
4. Druk OK om het Kalibratie menu te tonen. 
Kkalibratie waarden 
Om deviaties in meetwaarden, veroorzaakt door kalibratie fouten, te 
voorkomen moet de TQC glansmeter altijd in dezelfde houder gekalibreerd 
worden De kalibratie waarden kunnen bijgesteld worden indien een andere 
kalibratiehouder wordt gebruikt: 
1. Gebruik de pijl knoppen om Kalibratie waarden te selecteren. 
2. Druk OK om een lijst met kalibratie waarden voor elke hoek te tonen. 
3. Gebruik de pijl knoppen om de scan hoek te kiezen waarvoor de 

standaard kalibratie waarde aangepast dient te worden. 
4. Druk OK. De scan hoek en voorgaande standaard waarde worden 

getoond. De digit achter de komma is geselecteerd. 
5. Druk op de pijl knoppen om opnieuw in groepen van 10 in te stellen. 
 
Let op: De kalibratie waarden staan in de kalibratiehouder naast de 
glasplaat. 

3.3 Scan Limiet 

U kunt scanlimieten instellen wanneer metingen binnen bepaalde 
grenswaarden moeten vallen. Scanlimieten zijn in te stellen voor het 
scannen zonder dataloggen, maar u kunt ook limieten per batch instellen. 
Het is mogelijk om de ingestelde scanlimieten te activeren of te 
deactiveren. Standaard staan de scanlimieten uit en de waarden op 1 
(minimum) en 100 (maximum).  
 
1. Selecteer Instellen in het hoofdmenu 
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2. Selecteer Meet limiet en druk op OK. U ziet de scanhoeken, de 
ingestelde meetlimieten en de status van de meetlimieten. 

3. Navigeer met de pijltjestoetsen naar de scanhoek waarvoor u 
grenswaardes wilt instellen en druk op OK. U ziet de lage en de hoge 
limiet en de status van de limieten voor de geselecteerde scanhoek. De 
lage limiet is geselecteerd. 

4. Pas met de pijltjestoetsen de limiet aan en druk op OK. De hoge limiet 
is nu geselecteerd. 

5. Pas met de pijltjestoetsen de limiet aan en druk op OK. De status 
(aan/uit) van de limieten voor deze scanhoek is nu geselecteerd. 

6. Selecteer met de pijltjestoetsen 'aan' om de scanlimieten te activeren 
of 'uit' om de limieten voor deze scanhoek uit te schakelen en druk op 
OK. Het Scan Limiet menu verschijnt weer op het scherm. 

 
Limits

          low  high

► 20°      15 - 30  on

  60°      40 - 55  off

  85°      30 - 40  off

                  | Back  
Figuur 3.3 Grenswaarden voor scannen 
 
Zijn de meetlimieten voor een bepaalde scanhoek geactiveerd en valt de 
meetwaarde binnen limieten, dan ziet u een  achter de meetwaarde. Is de 
meetwaarde lager dan de Lage Limiet, dan wordt dat aangegeven met een 
. Bij een meetwaarde hoger dan de Hoge Limiet ziet u een . 
 
Het is ook mogelijk om per batch meetlimieten in te stellen. Zie voor meer 
informatie hierover paragraaf 5.2 Limieten. 

3.4 Wachtwoord 

Met deze menuoptie kunt u de instellingen (Instellen) beveiligen. Als de 
menuoptie Wachtwoord is geactiveerd, vindt u in het hoofdmenu de optie 
Login in plaats van Instellen. Het wachtwoord bestaat altijd uit 4 cijfers. 
 
Wachtwoord (Password) activeren/deactiveren 
1. Selecteer Instellen in het menu 
2. Selecteer Wachtwoord en druk op OK. 
3. Selecteer Wachtwoord Aan of Wachtwoord Uit met de pijltjestoetsen en 

druk op OK. 
 
Wachtwoord wijzigen 
1. Selecteer Instellen in het menu 
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2. Selecteer Wachtwoord en druk op OK. 
3. Selecteer Wijzig Wachtwoord en druk op OK. U ziet het eerder 

ingestelde viercijferige wachtwoord, het eerste cijfer is geselecteerd. 
4. Wijzig het cijfer met de pijltjestoetsen en druk op OK. Het tweede cijfer 

is nu geselecteerd. 
5. Volg voor het tweede, derde en vierde cijfer de vierde stap uit 

bovenstaande procedure. Na het invoeren van het laatste cijfer 
verschijnt de vraag of u het wachtwoord wil opslaan. 

6. Selecteer Ja om het wachtwoord op te slaan en druk op OK. Het 
Wachtwoordmenu verschijnt weer op het scherm. 

 
Let op: Na activering van een wachtwoord moet u inloggen om de 
instellingen (Instellen) te kunnen wijzigen. 

3.5 Wis geheugen 

Met de menuoptie Wis geheugen kunt u opgeslagen gegevens wissen. U 
kunt ervoor kiezen de gegevens in één bepaalde batch te wissen, de 
namen van de batches te wissen of alle data in het geheugen te wissen. 
 

Clear memory

    ► Clear log data   

      Clear batchnames

      Clear all data

                  | Back  
 
 
Gegevens in één batch wissen 
1. Selecteer Instellen in het menu 
2. Selecteer Wis geheugen en druk op OK. 
3. Selecteer Wis meetwaarden en druk op OK. 
4. Selecteer met de pijltjestoetsen de batch waaruit u de gegevens wilt 

wissen en druk op OK. U ziet de vraag Wis alle data voor de 
geselecteerde batch. De optie JA is geselecteerd. 

5. Om de data te wissen, druk op OK. Om terug te keren naar het 
batchmenu, selecteer TERUG en druk op OK. 

 
Batchnamen wissen 
Met deze optie herstelt u de standaard batchnaam voor een batch. 
1. Selecteer Instellen in het menu 
2. Selecteer Wis geheugen en druk op OK. 
3. Selecteer Wis groepsnamen en druk op OK. 
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4. Selecteer de batch waarvan u de naam wilt wissen met de 
pijltjestoetsen en druk op OK. . U ziet de vraag Wis groepsnaam voor 
de geselecteerde batch. De optie YES is geselecteerd. 

5. Om de naam te wissen, druk op OK. Om terug te keren naar het 
batchmenu, selecteer TERUG en druk op OK. 

 
Alle data wissen 
1. Selecteer Instellen in het menu 
2. Selecteer Wis geheugen en druk op OK. 
3. Selecteer Wis alle data en druk op OK. U krijgt de vraag Wis alle data? 

De optie Ja is geselecteerd. 
4. Om alle data te wissen, druk op OK. Om terug te keren naar het 

batchmenu, selecteer Terug en druk op OK. 
 
Let op: Verwijderde gegevens kunnen niet teruggehaald worden, de data is 
permanent verwijderd. 

3.6 Tijd / Datum 

Hier kunt u de datum en tijd en datumweergave opgeven. Datum en tijd 
worden weergeven in het hoofdmenu. 
 
1. Selecteer Instellen in het hoofdmenu en druk op OK. 
2. Navigeer met de pijltjestoetsen naar Tijd Datum en druk op OK. U ziet 

de opties ‘Stel tijd in’, ‘Stel datum in’ en ‘Datum type’. 
3. Selecteer de optie die u wilt aanpassen en druk op OK. 

 
De cijfers onder de opties ‘Stel tijd in’ kunnen worden gewijzigd met de 
pijltjestoetsen. Nadat u op OK drukt, wordt het volgende cijfer actief. Bent u 
klaar met het instellen van de tijd en drukt u op OK, dan schakelt de 
glansmeter automatisch naar het Stel datum in scherm. Nadat u de datum 
heeft ingesteld, verschijnt het Tijd/Datum menu weer op het scherm. 
 
Onder de optie Datum type kiest u de datumweergave. 
Er is keuze uit:  dd-mm-yyyy  Dag-Maand-Jaar 
  mm-dd-yyyy  Maand-Dag-Jaar 
  yyyy-mm-dd  Jaar-Maand-Dag 
  yyyy/mm/dd  Jaar/Maand/Dag 
 
Stel met behulp van de pijltjestoetsen en OK toets de juiste datum in. Het 
Tijd/Datum menu verschijnt weer op het scherm. 
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3.7 Uitschakelen(Batterij) 

Met de optie Batterij bepaalt u de tijd die het duurt voordat de TQC zichzelf 
uitschakelt, nadat er voor het laatst een toets is ingedrukt. Deze tijd is 
standaard ingesteld op 5 minuten. 
 
1. Selecteer Instellen in het menu 
2. Selecteer Batterij en druk op OK. U ziet nu de ingestelde in minuten. 
3. Wijzig het aantal minuten met behulp van de pijltjestoetsen en druk op 

OK. Het Instellen menu verschijnt weer op het scherm. 
 

3.8 Taal(Language) 

Met deze menuoptie stelt u de taal van uw keuze in voor de 
bedieningsmenu’s van de TQC Er is keuze uit Engels, Duits, Frans en 
Italiaans, Nederlands, Spaans. 
 
1. Selecteer Instellen in het menu 
2. Selecteer Meer... en druk op OK 
3. Selecteer Taal(language) en druk op OK 
4. Navigeer met de pijltjestoetsen naar de taal van uw keuze en druk op 

OK. Het hoofdmenu verschijnt weer op het scherm. 

3.9 Product info(instrument informatie) 

Hier vindt u het serienummer van uw instrument alsmede de versie van de 
firmware (interne sofware). Verder geeft dit scherm de status van het 
geheugen weer. 
 

Device info

 Serialnr:  GM04660

 Firmware:  V00.11

 Memory:  43% Free

                 |► Back  
Figuur 3.4 Device info 
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4. Meten (scan) 
De TQC opent na het indrukken van de scan toets het hoofd menu. 
Selecteer Meten en druk op OK. Druk de scanknop kort in voor het doen 
van één enkele meting en langer voor meerdere metingen. Bij elke meting 
geeft de TQC een geluidssignaal. De gegevens worden met deze manier 
van scannen niet opgeslagen in een batch. Om de scan interface weer op 
te roepen nadat u andere menuopties heeft gebruikt, selecteert u de optie 
Scan in het hoofdmenu. 
 
Voor meer informatie over het scannen en opslaan van gegevens in 
batches, zie hoofdstuk 5 Log. 
 
Scanhoeken 
In het start menu kunt u, al naargelang het model van de TQC glansmeter, 
één, twee of drie verschillende scanhoeken activeren. Voor verschillende 
oppervlakken is er een gespecificeerde scanhoek. De 60º hoek dient ter 
referentie en kan gebruikt worden voor ieder oppervlak, van mat tot 
glanzend. Voor een betere meting op hoogglanzende oppervlakken is er de 
20º scanhoek, terwijl voor matte oppervlakken de 85º hoek beschikbaar is.  
 
Voor informatie over het activeren en deactiveren van scanhoeken, zie 
paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Geometrie. 
 
Indien gewenst, kunnen er grenswaarden voor het scannen worden 
ingesteld. Zie paragraaf 3.3 Meet limiet voor informatie. 
 

Scan

 20°  53.2
 60°  0
 85°  0

<SCAN>            ► Menu  
Figuur 4.1 scannen zonder loggen 
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5. Log 
Metingen kunnen worden opgeslagen in batches. Totaal zijn er 8 batches 
beschikbaar die elk maximaal 218 meetwaarden kunnen bevatten. 
 
Selecteer Log om gegevens in een batch op te slaan of scanlimieten voor 
een batch in te stellen. Ook kunt u onder de optie Log de statistieken van 
een batch bekijken en gegevens in een bepaalde batch wissen of de naam 
van èèn of meerdere batches wijzigen. 
 
1. Selecteer Log in het hoofdmenu en druk op OK. U ziet nu de 

beschikbare batches. 
2. Navigeer met de pijltjestoetsen naar de batch waarin u gegevens wilt 

opslaan en druk op OK. Het batchmenu voor de geselecteerde batch 
verschijnt. 

 
In het batchmenu vindt u de volgende opties: 

 Log Groep 

 Limieten 

 Statistiek 

 Wissen 

 Hernoem 
 
De opties worden in de volgende paragrafen beschreven. 

5.1 Log groep 

Met deze optie slaat u scangegevens direct op in een batch naar keuze. 

Lege batches worden aangegeven met □. Batches waarin al gegevens zijn 

opgeslagen worden aangegeven ■. 

 
Log

► Batch 1  □   Batch 5  □

  Batch 2  □   Batch 6  □

  Batch 3  □   Batch 7  □

  Batch 4  □   Batch 8  ■

                  | Back  
1. Selecteer Log in het hoofdmenu en druk op OK. U ziet nu de 

beschikbare batches. 
2. Navigeer met de pijltjestoetsen naar de batch waarin u gegevens wilt 

opslaan en druk op OK. Het batchmenu voor de geselecteerde batch 
verschijnt. 

3. Kies Log groep en druk op OK. Het scherm voor het loggen van 
gegevens verschijnt. 
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4. Druk de rode scanknop kort in voor het doen van een enkele meting. 
Voor meerdere metingen drukt u de scanknop langer in. 

 
Elk log record wordt voorzien van een Lognummer en bevat metingen voor 
de scanhoeken die zijn geactiveerd. Daarnaast staat aangegeven of de 
meetwaardes binnen of buiten de ingestelde scanlimieten vallen. 
 
5.1.1 Meetgegevens op het scherm bekijken en verwijderen 
Onderin het Log groep menu zijn de opties OP, NEER, DEL en TERUG 
weergegeven. Met OP en NEER en de OK toets kunt u andere logs 
bekijken. Navigeer met de pijltjestoetsen naar DEL als u de log wilt 
verwijderen en druk op OK. De TQC zal om bevestiging van verwijdering 
vragen. 

5.2 Limieten 

Met deze optie stelt u scanlimieten per meethoek voor een geselecteerde 
batch in. Voor meer info over scanlimieten zie paragraaf 3.3 Limieten. 
 
1. Selecteer Log in het hoofdmenu en druk op OK. U ziet nu de 

beschikbare batches. 
2. Navigeer met de pijltjestoetsen naar de batch waarvoor u scanlimieten 

wil instellen en druk op OK. Het batchmenu voor de geselecteerde 
batch verschijnt. 

3. Navigeer met de pijltjestoetsen naar de optie Limieten en druk op OK. 
U ziet de scanhoeken, de ingestelde limieten en de status van de 
limieten. 

4. Navigeer met de pijltjestoetsen naar de scanhoek waarvoor u 
grenswaardes wilt instellen en druk op OK. U ziet de lage en de hoge 
limiet en de status van de limieten voor de geselecteerde scanhoek. De 
lage limiet is geselecteerd. 

5. Pas met de pijltjestoetsen de limiet aan en druk op OK. De hoge limiet 
is nu geselecteerd. 

6. Pas met de pijltjestoetsen de limiet aan en druk op OK. De status 
(aan/uit) van de limieten voor deze scanhoek is nu geselecteerd. 

7. Selecteer met de pijltjestoetsen 'aan' om de scanlimieten te activeren 
of 'uit' om de limieten voor deze scanhoek uit te schakelen en druk op 
OK. Het  Limieten menu verschijnt weer op het scherm. 
 

Let op: 
Het is mogelijk om de scanlimieten van een batch te activeren of te 
deactiveren. Zijn de scanlimieten voor een bepaalde scanhoek geactiveerd 
en valt de meetwaarde binnen limieten, dan ziet u een  achter de 
meetwaarde. Is de meetwaarde lager dan de Min Limiet, dan wordt dat 
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aangegeven met een . Bij een meetwaarde hoger dan de Max Limiet ziet 
u een . 

5.3 Statistiek 

Selecteer Statistiek om de opgeslagen metingen, van de geselecteerde 
batch, te evalueren. Het Statistiek menu laat per scanhoek de minimale 
waarden, maximale waarden, gemiddelden en standaardafwijking zien. 
 
1. Kies in het Log menu een batch en druk op OK. 
2. Navigeer met de pijltjestoetsen naar Statistiek en druk op OK. U ziet na 

de boodschap PLEASE WAIT de scanhoeken en de minimale en 
maximale meetwaarden. 

3. Navigeer met de pijltjestoetsen naar diameter/s en druk op OK. U ziet 
de gemiddelden en de standaardafwijking voor deze batch. 

 

5.4 Wissen 

Met deze optie wist u alle meetgegevens in een bepaalde batch. 
1. Kies in het Log menu een batch en druk op OK. 
2. Navigeer met de pijltjestoetsen naar Wissen en druk op OK. U ziet de 

vraag Wis alle data? 
3. Selecteer JA en druk op OK. Het batchmenu voor de betreffende batch 

verschijnt weer op het scherm. 
 

Let op: 
De verwijderde gegevens kunnen niet teruggehaald worden, de data is 
permanent verwijderd. 

5.5 Hernoem 

Met deze optie wijzigt u de naam van een batch. Een batchnaam bestaat 
uit tien posities en kan uit cijfers en letters bestaan. 
 
Kies in het Log menu een batch en druk op OK. 
1. Navigeer met de pijltjestoetsen naar Hernoem en druk op OK. U ziet nu 

de naam van de batch, waarbij de eerste letterpositie is geselecteerd. 
2. Wijzig het teken met de pijltjestoetsen en druk op OK. De tweede 

positie is nu geselecteerd. 
3. Volg voor de volgende posities de bovenstaande procedure. Na het 

invoeren van het laatste cijfer verschijnt het batch menu weer op het 
scherm. 
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6. Uitschakelen 
 
Met de optie Uitschakelen zet u de TQC uit. 
1. Navigeer in het hoofdmenu naar de optie Uitschakelen en druk op OK. 
2. Kies met de pijltjestoetsen JA druk op OK. De TQC schakelt zichzelf 

uit. 
 
Kiest u NEE in het Uitschakelen menu en drukt u op OK, dan verschijnt het 
hoofdmenu weer op het scherm. 
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7. Veiligheid en onderhoud 

7.1 Algemeen onderhoud 

Houd de glansmeter altijd in de koffer als hij niet gebruikt wordt. 
Zorg ervoor dat het instrument op de juiste wijze in het etui geplaatst wordt, 
display naar voren. 
Gebruik nooit perslucht om de meter mee schoon te maken. 
 
Scherm onderhoud 
Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u geen krassen krijgt op het LCD 
scherm of het glazen scherm niet breekt. Stel de TQC daarom niet bloot 
aan harde klappen, of extreme temperaturen. Als het display verwarmd 
wordt boven de 50°C zal het beschadigen. Dit kan gebeuren als de 
glansmeter wordt achtergelaten in de auto. 
 
Schoonmaken van de TQC 
Wij raden aan om het instrument schoon te maken met een zachte, droge 
doek zoals gebruikt wordt om brillen schoon te maken. Gebruik geen 
oplosmiddel! 
Maak de plastic behuizing alleen schoon met isopropyl alcohol en een 
droge doek. 
 
Kabels en aansluitingen 
Het is mogelijk om de TQC via een USB-kabel aan een computer te 
koppelen. Als het aansluiten van de connector in de aansluiting niet 
gemakkelijk gaat mag u dit nooit forceren. Verzeker u ervan dat de 
connector en de aansluiting op elkaar passen en dat ze goed uitgelijnd en 
onbeschadigd zijn. Is de TQC aangesloten op een computer, dan kunnen 
de knoppen van de TQC niet worden gebruikt. Op het scherm verschijnt de 
boodschap USB gekoppeld Knoppen uitgeschakeld. 
 
Warmte, vocht en stof 
Houd de glansmeter weg van extreme warmte. Laat het apparaat niet 
achter op het dashboard van de auto of bij een verwarming. Warmte kan 
het scherm, de plastic behuizing en interne componenten beschadigen.  
Laat het apparaat niet achter in extreem stoffige, vochtige of natte 
plaatsen. Stof en vocht kunnen het instrument beschadigen en dit 
veroorzaakt defecten/storingen. 
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7.2 Kalibratie 

De TQC Glansmeter geeft automatisch een signaal als deze kalibratie 
nodig heeft. Voor meer informatie over kalibratie zie sectie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.. 
 
De kalibratie waarde dient gejusteerd te worden als de kalibratie houder 
gewisseld wordt. De kalibratie waarden staan naast de glasplaat in de 
kalibratie houder. Omdat de waarden kunnen verschillen voor elke 
kalibratie houder is het belangrijk dat de glansmeter altijd met dezelfde 
kalibratie houder gebruikt wordt.  
  
7.3  Batterijen 
 
De batterijen beginnen leeg te raken als het batterijsymbool dat wordt 
weergegeven in het meet/scanvenster knippert. Zijn de batterijen bijna leeg 
en moeten deze binnen korte tijd worden vervangen, dan verschijnt eerst 
de melding 'Batterij laag' gevolgd door 'Vervang batterij'. 
 
Batterij type: AA 1.5 V alkaline (niet oplaadbaar). We adviseren u om alleen 
een hoge kwaliteit batterijen te gebruiken. 
 
Doe altijd de + zijde van de batterij als eerste en druk daarna de – zijde 
erin. 
 
Controleer na het vervangen van de batterijen de tijd en datum. 
 
Om de tijd- en data-instellingen te bewaren moeten de batterijen binnen 20 
minuten vervangen worden. 
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8 Specifications TQC Glansmeter 

Aangeboden producten: 

GL0010 TQC SoloGloss 60˚ 
GL0020 TQC DuoGloss 20˚/60˚ 
GL0030 TQC PolyGloss 20˚/60˚/85˚ 

Afmetingen: 

Basis afmetingen: 45 x 130mm 
Meetopening: 10 x 50mm 
Spot grootte:  ±5 x 5 mm @ 20˚ 
  ±20 x 9 mm @ 60˚ 
  ±40 x 9mm @ 85˚ 
Meet snelheid: 70 metingen per min. bij 3 hoeken 
Simultane metingen: 3 geometrieën 
Batterij besparing: Handmatig kiesbaar.  
Eenheden: Glans Units (GU) 
Resolutie: 0.1 GU (0-100GU) 

Meethoeken karakteristiek: 

  20˚ 60˚ 85˚ 
Bereik 0-2000 GU 0-2000 GU 0-2000 GU 
Herhaalbaarheid r * 0,4 GU 0,2 GU 0,2 GU 
Reproduceerbaarheid R * 1,69 GU 1,58 GU 1,88 GU 
Statistische zuiverheid 1,2 GU 0,6 GU 1,6 GU 

*  Volgens ISO 2813 (Range 0 – 100 GU) 

Operationeel:  

Kalibratie standaard: Geïntegreerde tegel in houder 
Scherm: Hoog Contrast OLED display 
Batches: 8 
Metingen per batch: 500 bij drie hoeken. 
Scan function: Ja 
Statistiek: Min. / Max. / Avg. / Std.dev 
Beveiliging: Wachtwoord bescherming 
Software: TQC Ideal Finish Analysis 
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Standards:  

ISO 2813; ASTM D523; ASTM D2457; ASTM C584; DIN 67530; JIS Z 
8741; ISO 7668; AS 1580(602.2); MFT 300 64; BS 3900 D5  
(behoudens 45˚ hoek) 
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9 Menu Structuur 

9.1 Start menu 

Scan 
Log 
Instellen 
Uitschakelen 
 
De datum en tijd worden getoond onder het hoofdmenu. 
 
Scan menu 
 
Scannen 
 <SCAN> 
 Menu 
 
9.2 Log menu 
 
Log 
 Batch 1 
 Batch 2 
 Batch 3 
 Enz. tot Batch 8 
   Batch 1 
    Log groep 
      Op 
      Neer 
      Del(wissen) 
      Terug 
    Limieten 
      Kies om te wijzigen 
      Terug 
    Statistiek 
      O/s of Min/Max 
      Terug 
    Wissen 
      Ja 
      Terug 
    Hernoem 
 

9.3 menu Instellen 

Geometrie 
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 Bevestig hoek(en) 
 Terug 
Kalibreren 
 Kalibreer 
 Kalibratie waarden 
Limieten 
 Limieten Min Max 
 Terug 
Wachtwoord 
 Wachtwoord aan 
 Wachtwoord uit 
 Wijzig Wachtwoord 
 Terug 
Wis geheugen 
 Wis alle data 
  Batch 1 
  Batch 2 
  Batch 3 
  Etc. tot Batch 8 
   Ja 
   Terug 
 Wis batch namen 
  Batch 1 
  Batch 2 
  Batch 3 
  Etc. tot Batch 8 
   Ja 
   Terug 
 Wis alle data 
 Ja 
 Terug 
Tijd Datum 
 Stel tijd in 
 Stel datum in 
 Datum Formaat 
  Terug 
Batterij (besparing) 
 
Meer... 
 Taal 
  Engels 
  Duits 
  Nederlands  
  Frans 
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  Italiaans 
  Spaans 
  Terug 
 Product  info 
  Terug 
 

9.4 Uitschakelen 

 Ja 
 Nee 
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Handelsmerk + auteursrecht TQC 
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