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TQC FE/NFE LAAGDIKTEMETER 
LD0800 
 
1 PRODUCTBESCHRIJVING 

Deze handige en robuuste TQC laagdiktemeter is uitermate geschikt voor 
meettaken in diverse industrieën en verfapplicaties. Deze compacte meter 
maakt het mogelijk metingen van gelakte voorwerpen, of andere tegen 
corrosie beschermende lagen, met nauwkeurigheid te meten op zowel (Fe) 
staal of ijzer of (NFe) aluminium, koper, messing of niet-magnetisch staal. 
Bijzonder zijn de automatische ondergrondherkenning, het uitgebreide 
meetbereik,  de hoge meetsnelheid,  nauwkeurigheid over het gehele 
meetbereik en de eenvoudige bediening. 
 
1.1 Specificaties 
Meet methodes:  F sensor = magnetische inductie /  N sensor = eddy currents 
Meetbereik:  0-1300μm  /  0 tot 51.2 mils 
Nauwkeurigheid:  ±3% + 2μm (0.078 mils) 
Resolutie:  0μm – 999μm (1μm) / 0 mils – 39.39 mils (0.01 mils) 
   1000μm – 1300μm (0.01mm) / 39.4 mils – 51.2 mils (0.1 mils) 
Kalibratie:  1 tot 4 punten kalibratie, 0-punt kalibratie, basis 
Data groepen:  1 directe groep (metingen worden niet automatisch opgeslagen), 4 

algemene groepen (metingen worden automatisch opgeslagen) Opmerking: 
Elke groep heeft individuele statistieken, alarm limiet instellingen en 
kalibratie) 

Statistieken:  Aantal metingen, gemiddelde, minimum, maximum en standaard afwijking 
Meet eenheden: μm, mm en mils 
Alarm:    hoog/laag alarm limiet kan worden ingesteld, alarm icoon zichtbaar op LCD 

wanneer limiet wordt overschreden 
Min. kromming convexe:  1.5mm 
Min. kromming concave:  25mm 
Min. meetoppervlak:  Diameter 6mm 
Min. dikte sample: Fe - 0.5mm (0.02”)  /  NFe – 0.3mm (0.012”) 
Max. Meet snelheid: 2 metingen p/s 
Computer interface: download data via USB 
Batterijen:  2 x 1.5V AAA batterij 
Meetomgeving:  Temp: 0 tot 40°C (32 tot 104°F) / RH: 20% tot 90% 
Opslag condities: Temp: -20 tot 70°C (-4 tot 158°F) 
Conform:  ROHS WEEE 
Afmetingen:  110mm x 53mm x 24mm (4.33”x 2.09”x 0.94”) 
Materiaal:  ABS 92g (3.24oz) 
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1.2 Details 
 
1 Huidige werkgroep (DIR en GEN) 13 “0” kalibratie knop 
2 Hoog/laag limiet alarm  14 Omhoog knop 
3 Sensor instelling: Auto, Mag, Eddy 15 Omlaag knop 
4 Meetwaarde 16 Links knop (menu, selecteer, 

bevestig) 
5 Statistieken 17 Rechts knop (cancel, exit, terug) 
6 Auto. uitschakeling indicator 18 Sensor 
7 USB connectie indicator 19 V groeve 
8 Sensor instabiliteit indicator 20 Standaard folie 
9 Meeteenheid (μm, mm, mils) 21 Meet sample 
10 Batterij indicator 22 Battery compartiment 
11 Kalibratie knop 23 Sample materiaal type (F=Fe / 

N=Nfe) 
12 Aan/Uit knop 24 USB interface 
 
2 NORMEN 

ISO 2808 
 
3 LEVERINGSOMVANG 

TQC Fe/NFe laagdiktemeter 
USB kabel 
Fe nulplaat 
NFe nulplaat 
Folie set 
Software 
Kunstof koffer 
2 x Alkaline AAA batterij 
 
4 VOORBEREIDINGEN 

Indien u het instrument voor de eerste maal gebruikt, graag paragraaf 5.2 doorlezen 
 
5 EEN METING VERRICHTEN 

5.1. Gebruik instrument 
 
5. 1.1. Batterijen vervangen 
Verwijder de schroef uit de batterijklep waarna u het batterij deksel kunt optillen. Verwijder de lege batterijen 
en plaats 2 nieuwe AAA batterijen. Sluit de batterijklep weer en draai het schroefje weer vast.   
 
5.1.2. Algemene meet methode 
Stap 1: Leg het sample klaar dat u wilt meten. 
Stap 2: Zorg ervoor dat de meter minstens 5cm van metalen verwijderd is en druk vervolgens de aan/uit knop 
in      om de meter aan te schakelen. 
Let op: als het volgende symbool zichtbaar is          zijn de batterijen in orde. Verschijnt het volgende symbool         op 
het scherm, dient u de batterijen te vervangen 
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De meter start in de fabriek gebruiksinstellingen als u deze voor het eerst gebruikt, enkelvoudige meetmethode, 
automatische sensor selectie. 
Stap 3. Graag paragraaf 5.2 nalezen, hierna weet u of het instrument gekalibreerd dient te worden.  
Stap 4. Start uw meting. Plaats de sensor verticaal op het te meten sample, na 1 piepje de sensor optillen (dit 
geldt voor de enkele meetmethode) De gemeten waarde en statistieken verschijnen op het display. 
Stap 5: Voer een volgende meting uit volgens stap 4. 
Stap 6. Druk op de      knop om de meter uit te schakelen. Indien de meter langer dan 3 minuten niet wordt 
gebruikt zal deze automatisch uitschakelen.   
Let op: 1. De meter heeft 3 sensor indicators(       indicator 3;         indicator 2;        indicator 1) Deze geven de sensor 
stabiliteit weer. Wanneer indicator      verschijnt houdt het in dat the sensor zeer instabiel is, er zullen geen metingen 
worden gemaakt totdat de sensor weer stabiel is. 
2. Als er een afwijkende waarde wordt weergegeven kan deze verwijderd worden door de “ZERO” knop eenmaal in 
te drukken. 
3. Elke keer wanneer de sensor wordt opgetild van het sample, dient men ca. 1 sec. te wachten voor een volgende 
meting kan worden verricht.  
 
5.1.3. Gebruikersinstellingen 
Het instrument heft een standaard gebruiksinstelling 
en is eenvoudig in gebruik; 
“links” knop; 
a. menu selectie 
b. Bevestigen, selecteren, verwijderen in menu  
“rechts” knop;  
a. Annuleren, terug en exit in menu 
b. Achtergrond licht aan/uitschakelen in meetmodus 
“omhoog” knop; 
a. Omhoog in menu  
b. Waardes verhogen 
“omlaag”  knop 
a. Omlaag in menu 
b. Waardes verlagen 
“Zero” kalibratie knop links; 
a. Indrukken en vasthouden om “zero”kalibratie uit 
te voeren in kalibratie modus  
b. Eenmaal indrukken om huidige meetwaarde te 
deleten in meetmodus 
c. Eenmaal indrukken om terug te gaan naar meetmodus vanuit menu  
d. Indrukken en vasthouden om een system reset uit te voeren (wanneer meter is aangeschakeld) Hierdoor 
komt de meter weer in fabrieksinstellingen  
“CAL” knop 
a. Eenmaal indrukken in kalibratie modus om terug te keren naar meet modus.  
 
5.1.4. Meet modus  (Enkelvoudig  of  Continu) 

  Enkelvoudige meetmodus: Plaats de sensor op het te meten materiaal sample, na een piepje de sensor 
weer optillen, de gemeten waarde verschijnt op het display en de statistieken worden geüpgrade.  

  Continu meetmodus: Plaats de sensor op het te meten materiaal sample, til de sensor niet op, er zullen 
meerdere metingen worden genomen.  

  Hoe wisselen van  meet modus: 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 
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b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “meet modus” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop 
in om te selecteren.  
c. Druk vervolgens op de “omhoog” of “ omlaag” knop om de gewenste modus te selecteren, na selectie 
druk op de “links” knop om te activeren.  

 d. Druk op de “ZERO” knop om terug te keren. 
 Note:  Het symbool   geeft de huidige instelling weer. 
 
5.1.5.  Groepen 

  Direct Groep (DIR): Geschikt om een snelle meting uit te voeren. De meetwaardes worden tijdelijk 
opgeslagen in het RAM geheugen en worden verwijderd als de meter wordt uitgeschakeld. Het RAM 
geheugen heeft plaats voor 80 metingen, wanneer vol, wordt de oudste metingen overschreven door de 
nieuwe meting. De statistieken worden geüpgrade en zichtbaar. 

  General Group (GENn, n=l tot 4): Met deze groep instelling wordt data opgeslagen in het geheugen van de 
meter en niet verwijderd wanneer de meter wordt uitgeschakeld. Dit geheugen heeft plaats voor 80 
metingen. Wanneer het geheugen vol is kunnen er vervolg metingen worden verricht, maar zullen niet 
worden opgeslagen en statistieken worden niet geüpgrade en zichtbaar. Het symbool “fl” zal verschijnen 
links naast de meetwaarde.  

 Note: Elke groep heft een eigen hoog/laag alarm instelling, “0” kalibratie en Multi-punt kalibratie. Deze 
instellingen worden opgeslagen in het geheugen wanneer er wordt gewisseld.  

  Methode om van groep over te schakelen: 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 

b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “meet modus” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop 
in om te openen.  
c. Druk vervolgens op de “omhoog” of “ omlaag” knop om “Group Mode” te selecteren, na selectie druk op 
de “links” knop om te openen.  
d. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om de gewenste “Groep” te selecteren, druk nogmaals de 
“links” knop in om te activeren. Druk op de “ZERO” knop om terug te keren. 

 
5.1.6. Gemeten waardes 
Het instrument berekent de waardes van elke opgeslagen meting onafhankelijk, inclusief minimum, 
maximum en standaard afwijking. Als het RAM geheugen vol is in “direct Group mode” zal de oudste meting 
overschreven worden door de nieuwe meting. Indien het geheugen van de “General Group mode” vol is, 
zullen de metingen niet worden opgeslagen. In dit geval dient men opgeslagen metingen handmatig te 
verwijderen. 

  De waarden op het LCD worden weergegeven in default. Er kan zelf gekozen worden ze wel of niet weer te 
geven als volgt;  

 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 
b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Options” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop in 
om te selecteren.  
c. Druk vervolgens op de “omhoog” of “ omlaag” knop om “Display Stat.” te selecteren, na selectie druk op 
de “links” knop om te openen.  
d. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om de “hide/show” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop 
in om te activeren. Druk op de “ZERO” knop om terug te keren. 

 Opgeslagen waardes bekijken 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 

b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Brows stat.” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop in 
om te openen.  
c. Druk op de “rechts” knop om terug te keren en druk op de “ZERO” knop om terug te keren naar het begin 
scherm. 
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5.1.7.  Sensor instellingen 
Het instrument heeft 3 verschillende sensor instellingen; Auto, Mag en Eddy. In Auto mode zal de sensor 
automatisch het sample materiaal detecteren. In Mag mode kan de sensor allen magnetische samples meten. 
In Eddy mode kan de sensor alleen Nfe samples meten. Wanneer een magnetisch materiaal wordt 
gedetecteerd zal er een “F” op het scherm verschijnen, rechts naast de gemeten waarde. Wanneer een Nfe 
materiaal wordt gedetecteerd, zal er een “N” verschijnen, rechts naast de gemeten waarde.  
U verandert de sensor instelling als volgt; 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 

b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Options” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop in 
om te openen.  
c. Druk vervolgens op de “omhoog” of “ omlaag” knop om “Probe mode” te selecteren, na selectie druk op 
de “links” knop om te openen.  
d. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om de “Auto, Magentic of Eddy” te selecteren, druk nogmaals 
de “links” knop in om te activeren. Druk op de “ZERO” knop om terug te keren. 

 
5.1.8.  Metingen opslaan  
In “General Groupe Mode (GENn)” worden de gemaakte metingen en waardes opgeslagen en niet verwijderd 
wanneer de meter wordt uitgeschakeld.  In “Direct Group Mode” (DIR) zullen metingen en waardes wel 
worden verwijderd indien de meter wordt uitgeschakeld. Bij elke groep kunnen een hoog/laag alarm limiet, 
“0” kalibratie en Multi-punt kalibratie individueel worden ingesteld.  Deze instellingen kunnen gewijzigd 
worden en worden automatisch opgeslagen. Tevens kan men de systeem instellingen wijzigen (meet unit, 
groep mode, sensor instelling etc..) Deze wijzigingen worden ook  automatisch opgeslagen. 
Let op: Indien de batterij capaciteit laag is dient men eerst de batterijen te vervangen. Voordat de nieuwe batterijen 
worden geplaatst, graag de meter uitschakelen. 
 
5.1.9.  Metingen opvragen en verwijderen 

  Laatst gemaakte meting verwijderen (Tip: in meet mode, druk eenmaal op de “zero” knop) 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 

b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Delete data” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop 
in om te openen.  
c. Druk vervolgens op de “omhoog” of “ omlaag” knop om” Current Data” te selecteren, druk nogmaals de 
“links” knop.  
 d. Druk op de “links” knop (OK) om te verwijderen , of “Rechts” knop” om te annuleren. Druk op de “ZERO” 
knop om terug te keren. 

  Volledige groep verwijderen 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 

b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Delete data” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop 
in om te openen.  
c. Druk vervolgens op de “omhoog” of “ omlaag” knop om” Current Groep” te selecteren, druk nogmaals de 
“links” knop.  
 d. Druk op de “links” knop (OK) om te verwijderen, of “Rechts” knop” om te annuleren. Druk op de “ZERO” 
knop om terug te keren. 

  Specifieke metingen opvragen en verwijderen 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 

b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Recall” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop in om 
te openen.  
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c. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om de gewenste meting te selecteren (n/Totaal aantal, “n” is het 
nummer van de meting) Druk op de “links” knop om de geselecteerde meting te verwijderen. 
d. Druk op de “rechts” knop om terug te keren. Druk op de “ZERO” knop om terug te keren naar het begin 
scherm. 
Let op: Wanneer metingen worden verwijderd zullen de statistieken automatisch worden geüpdate.  
 

5.1.10. Alarm limiet hoog/laag 
Elke groep heft individuele alarm instellingen. Als men tussen een groep wisselt zullen de alarm instellingen 
automatisch mee veranderen. 

  Alarm limieten instellen voor een groep; 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 

b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Limit” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop in om te 
openen.  
c. Druk vervolgens op de “omhoog” of “ omlaag” knop om” Settings” te selecteren, druk nogmaals de 
“links” knop in om te openen.  
d. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om High of Low Limit te selecteren, druk nogmaals de “links” 
knop in om de keuze te selecteren.  

 e. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om de waarde omhoof of omlaag te brengen.  
f. Druk eenmaal op de “links” knop om de waarde te selecteren of de “rechts” knop om te annuleren. Druk 
op de “ZERO” knop om terug te keren. 

 Alarm limieten verwijderen; 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 

b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Limit” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop in om te 
openen.  
c. Druk vervolgens op de “omhoog” of “ omlaag” knop om” Clear” te selecteren, druk nogmaals de “links” 
knop in om te openen.  
d. Druk eenmaal op de “links” knop om te bevestigen  of de “rechts” knop om te annuleren. Druk op de 
“ZERO” knop om terug te keren. 
Let op: Wanneer het hoge limiet wordt overschreden zal het sysmbool     op het LCD verschijnen, bij 
overschrijving het lage limiet het symbool  

 
5.1.11. Meet eenheden 
Er kunnen 3 verschillende meet eenheden worden gekozen (μm, mm en Mils) Als volgt kunt u de gewenste 
meet eenheid selecteren; 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 

b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Options” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop in 
om te openen.  
c. Druk vervolgens op de “omhoog” of “ omlaag” knop om” Unit Settings” te selecteren, druk nogmaals de 
“links” knop in om te openen.  
d. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om gewenste eenheid te selecteren. Druk nogmaals de “links” 
knop in om de keuze te selecteren. Druk op de “ZERO” knop om terug te keren. 

  
5.1.12. LCD verlichting 
Het is mogelijk om het LCD licht aan te schakelen. Let er wel op dat batterij consumptie hoger is wanneer het 
licht is aangeschakeld.  Als u het meet scherm voor u heeft drukt u eenmaal op de “rechts” knop om het licht 
aan/uit te schakelen.  Via het menu als volgt; 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 

b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Options” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop in 
om te openen. 
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c. Druk vervolgens op de “omhoog” of “omlaag” knop om” Backlight” te selecteren, druk nogmaals de 
“links” knop in om te openen.  
d. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “aan of uit” te selecteren . druk nogmaals de “links” knop in 
om te bevestigen.  

 
5.1.13. Data Downloaden  
Met de meegeleverde USB kabel kunt u de meter aan sluiten op de computer en de opgeslagen data 
downloaden.  Wanneer de meter verbonden is met de computer verschijnt het symbool       aan de onderzijde 
op het LCD scherm. Als u de meter voor de eerste maal aansluit op de computer dient u eerst de 
meegeleverde driver en software te installeren.  
 
5.1.14. Automatische aan/uit schakeling 
U kunt de meter uit schakelen door middel van de knop       in te drukken. Om batterij consumptie te besparen 
zal de meter tevens automatisch uitschakelen als deze langer dan 3 minuten niet gebruikt wordt. Voordat de 
meter automatisch uitschakelt laat deze 3 piepjes horen, u kunt dan op een willekeurige knop drukken om 
uitschakeling te voorkomen. Deze functie kan als volgt aan/uit geschakeld worden; 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 

b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Options” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop in 
om te openen. 
b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Auto Power Off” te selecteren, druk nogmaals de “links” 
knop in om te openen. 
d. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om Disable of Enable te selecteren. druk nogmaals de “links” 
knop in om te bevestigen.  

 
5.1.15. Nauwkeurigheid  
Om na te gaan welke factoren de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden, verwijzen wij u naar de tabel in 
paragraaf 5.2. Bij normaal gebruik en een juiste kalibratie zullen de metingen binnen de gegeven tolerantie 
vallen. Wanneer u de statistieken gebruikt om een gemiddelde waarde te verkrijgen is het aanbevolen de 
sensor meerdere malen op een gekozen punt te plaatsen. Afwijkende metingen kunnen gelijk verwijderd 
worden. De definitieve waarde ontstaat uit een gemiddelde van de statistieken en de gegarandeerde 
tolerantie levels van de meter. 
T (Laagdikte) = M (gemiddelde waarde) ± S (standaard afwijking) ± A (Meet nauwkeurigheid) 
 
5.2 Factoren welke de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden 
Er zijn enkele factoren welke de nauwkeurigheid van metingen kunnen beïnvloeden, zie onderstaande tabel;   
 
Eigenschap/materiaal Magnetisch Eddy Aanbevelingen
Magnetische samples  Kalibratie nodig
Electrische samples  Kalibratie nodig
Krommingradius  Graag paragraaf 1.1 lezen + kalibratie nodig
Sample materiaal dikte  Graag paragraaf 1.1 lezen + kalibratie nodig
Afmeting 
meetoppervlakte 

  Graag paragraaf 1.1 lezen + kalibratie nodig 

Oppervlakte ruwheid  
Positie en vorm  
Afwijkende vorm  Vermijd metingen op te zacht of te dun materiaal
Klevend materiaal  Sensor en sample reinigen 
Sterk magetisch materiaal  Op afstand van sterk magnetisch materiaal houden
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Temperatuur & RV   Her-kalibratie uitvoeren bij gelijke 
omgevingsfactoren 

Meetmethodes  Graag paragraaf 5.1.2. lezen 
Lage batterij capaciteit  Graag batterijen vervangen 
Sensor slijtage  Contact opnemen met leverancier 
 
Het te meten sample dient dezelfde eigenschappen te hebben als het kalibratie sample (materiaal, 
krommingradius, etc..) Hoe meer het te meten sample overeenkomt met het kalibratie sample, hoe 
nauwkeuriger de meetwaardes zullen zijn. Houdt er rekening meer dat de krommingradius aan de minimale 
voorwaardes voldoet zoals gespecificeerd in paragraaf 1.1.  
 
Er moet rekening gehouden worden met een minimale dikte van het sample materiaal en een minimaal 
meetgebeid, zoals beschreven in paragraaf 1.2. Het instrument moet hergekalibreerd worden (zero/Multi-
point) wanneer men verschillende samples meet voor een hogere nauwkeurigheid. 
 
Om een hogere nauwkeurigheid te verkrijgen is het geadviseerd kalibratie waardes meerdere malen op te 
slaan. Op deze manier zal de meter automatisch een gemiddelde kalibratie waarde berekenen. Dit is zeker een 
voordeel wanneer men oneven of ruwe oppervlaktes kalibreerd.  
 
De plaats waar een meting wordt verricht moet altijd gelijk zijn aan het kalibratie punt, zeker wanneer u 
hoeken of kleine items meet. 
Belangrijk: De meegeleverde test plaatjes zijn alleen bedoeld voor nauwkeurigheidscontrole en niet voor 
kalibraties.  
 
5.3 Kalibratie 
Graag eerst paragraaf 5.2 nalezen, herkalibreer het instrument volgens het te meten materiaal sample. U kunt 
een basis, “0” en muli-punt kalibratie uitvoeren; 

  Basis kalibratie: Standaard fabriek ingestelde kalibratie; Alleen gebruiken bij metingen op vlakke 
oppervlaktes en wanneer het sample uit gelijkwaardig materiaal, gelijkwaardige krommingradius en 
afmetingen bestaat als de bijgeleverde samples.  

  “0”  kalibratie: Aanbevolen wanneer de meter meet errors geeft tot ± (3%+2um). 
  Multi-punt kalibratie:  De toegestane meetafwijking is max. ± (1~3%+2um). Kalibratie op 1 punt is alleen 

aanbevolen als u verwacht dat de meting dicht bij de kalibratie waarde zal liggen. Kalibratie op meerdere 
punten is aanbevolen als u metingen verricht op ruw materiaal of wanneer u een zeer precieze meting wilt 
uitvoeren op vlak materiaal en de verwachte dikte tussen de kalibratie waarde ligt.  

 
5.3.1.  “0” kalibratie 
 a. Druk op de “CAL’ knop om de kalibratie mode aan te schakelen. 

b. Plaats de sensor op een ongecoat sample en verwijder deze na het horen van een piepje. Op het LCD 
scherm zal de gemeten waarde verschijnen. 
c. Druk op de “ZERO” knop en houdt deze vast totdat u 3 piepjes heeft gehoord. Op het LCD verschijnt de 
“0” en het “ZERO” symbool. 

 d. Herhaal stap b en c meerdere malen om een gemiddelde waarde te verkrijgen.  
e. Als u klaar bent drukt u op de “CAL” knop om de gemiddelde waardes zichtbaar te krijgen op het display 
en terug te keren. 

 
5.3.2.  Multi-punt kalibratie 
 a. Druk op de “CAL’ knop om de kalibratie mode aan te schakelen. 
 b. “0” kalibratie volgens paragraaf 5.3.1., plaats hierna een kalibratie folie op een ongecoat sample.  
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c. Plaats de sensor en verwijder deze na 1 piepje, er verschijnt een waarde op het display. Deze waarde 
kunt u verhogen of verlagen met de “omhoog” of “omlaag” knop. Houd de knop ingedrukt totdat de 
gewenste folie dikte verschijnt. Op het LCD zal het huidige cailbratie punt “ptn X” zichtbaar zijn. De X 
knippert.  
d. Plaats de sensor meerdere malen op het test sample, verwijder de sensor eerst van het oppervlak elke 
keer wanneer u deze verplaatst. Daarna drukt  u op de “CAL” knop en na 3 piepjes verschijnt er een 
gemiddelde waarde voor het huidige kalibratie punt.  
e. Druk op de “links “ om het huidige kalibratie punt te bevestigen, de X zal nu niet meer knipperen. Of druk 
op de “rechts” knop om te annuleren en de kalibratie te eindigen. 
f. Als u een kalibratie op meerdere punten wilt uitvoeren graag een andere kalibratie folie gebruiken en de 
stappen c, d en e herhalen.  

 g. Indien u klaar bent de “cal” knop indrukken om de kalibratie mode uit te schakelen.  
 Let op: 
 -Elke groep heeft een individuele Zero kalibratie en multi-punt kalibratie. 
 -Wanneer u een kalibratie uitvoert op max. 4 punten dient u de eerdere punten te verwijderen. 
 -Eerder genomen metingen zullen niet beïnvloed worden door een nieuwe kalibratie.  
 -In de kalibratie mode, zullen metingen niet beïnvloed worden. 
 -Het is aanbevolen om in de “single measuring mode” te werken wanneer uit gaat kalibreren. 
 
5.3.3.  Gestraalde oppervlaktes 
De eigenschappen van gestraalde oppervlaktes kunnen zorgen voor te hoge metingen. De gemiddelde 
laagdikte over de pieken kan als volgt verkregen worden; 
Eerste methode: 

a. Kalibreer het instrument volgens paragraaf 5.3.2. (kalibratie op 1 of meerdere punten) Gebruik een glad 
kalibratie sample met dezelfde krommingradius en materiaaleigenschappen als het te meten sample. 
b. Neem ongeveer 10 metingen op het ongecoate, gestraalde materiaal om de gemiddelde waarde “A” te 
verkrijgen.  
c. Neem ongeveer 10 metingen op het gecoate, gestraalde materiaal om de gemiddelde waarde “B” te 
verkrijgen.  

 d. De laagdikte T = (B-A) ± S.  De “S” is de hoogste standaard afwijking van stap b en stap c. 
Tweede methode: 

a . Kalibreer het instrument volgens paragraaf 5.3.2. (kalibratie op 1 of meerdere punten) op het gestraalde 
en gecoate sample. 
b. Neem ongeveer 10 metingen op het sample om een gemiddelde waarde te verkrijgen, deze waarde kan 
gebruikt worden als definitieve laagdikte. 

 
5.3.4.  Kalibratie waardes verwijderen 
De kalibratie waardes kunnen verwijderd worden om nieuwe metingen/applicaties te verrichten. Als er een 
incorrecte kalibratie is uitgevoerd dient deze ook te worden verwijderd; 
 a. Druk eenmaal op de “links” knop om het menu te openen. 

b. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Calibation” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop in 
om te openen. 
c. Druk op de “omhoog” of “omlaag” knop om “Clear all” te selecteren, druk nogmaals de “links” knop in om 
te openen. 
d. Druk nogmaals op de “links” knop om te bevestigen of op de “rechts” knop om te annuleren en terug te 
keren. 

  Let op: alleen huidige groep wordt gewijzigd, alle overige groepen niet. 
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5.4 Problemen oplossen 
Indien de meter niet reageert of niet aangeschakeld kan worden dient u de batterijen te verwijderen, ze een 
paar minuten later opnieuw te installeren en het nogmaals te proberen. Als het probleem zich blijft voordoen 
graag contact opnemen met de leverancier. 
 
De volgende fouten kunnen met een systeem reset worden opgelost: 
- Onlogische metingen 
- Geen reactie van meerdere toetsen 
 
Systeem reset: 
1. Schakel de meter uit. 
2. Druk de “ZERO” knop, houd deze vast en schakel het instrument aan. 
3. Laat de “ZERO” knop weer los  als het keuze menu voor de system reset verschijnt. 
 4. Druk de “links” knop in om de reset te bevestigen. De meter zal automatisch opnieuw opstarten.  
 
6 KALIBREREN 

Jaarlijkse kalibratie wordt aangeraden. Stuur het apparaat, samen met een RMA formulier* hiervoor naar TQC, 
Molenbaan 19, 2908 LL  Capelle aan den IJssel, NL.  
 
*U kunt het RMA formulier hier downloaden:  http://www.tqc.eu/nl/service/repairs-calibrations/ 
 
7 BATTERIJEN VERVANGEN 

Verwijder  de schroef uit de batterijklep waarna u het batterij deksel kunt optillen. Verwijder de lege batterijen 
en plaats 2 nieuwe AAA batterijen. Sluit de batterijklep weer en draai het schroefje weer vast.   
 
8 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.. 
 Wij adviseren jaarlijkse kalibratie. 

 
9 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 
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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. 
 


