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TQC DIGITALE WEERSTANDSMETER RE-45 
LD5950 

 

1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 Laat het instrument niet in de volle zon liggen. 

 Vermijd gebruik bij extreem hoge en extreem lage 

temperaturen.  

 Voorkom aanraking met vocht 

 

2 PRODUCTBESCHRIJVING 

2.1 Specificaties 

Bereik  100 Kohm – 20.000 Kohm (20 Mohm) 

Nauwkeurigheid 

0.1 – 0.5 M =  3% 

0.5 – 5.0 M =  1 % 

5.0 – 10.0 M =  2 % 

10.0 – 20.0 M =  3% 

Scherm LCD Display 

Afmetingen 100 x 200 x 30 

Probe 230 mm  42 mm 

Batterij 1 x 9 v batterij 

Meet signaal 45 v 

Model Digitaal 

Batterij indicator Ja 

 

2.2 Details 

Deze apparatuur welke bestaat uit een digitale meter en een dompel probe is speciaal ontwikkeld om de weerstand 

van verven, vernissen en vloeistoffen op een snelle en nauwkeurige manier te meten en derhalve onmisbaar voor 

de correcte werking van elektrostatische verf installaties.  

 

3 NORMEN 

ASTM D 5682-95.    Sla voor een correcte uitvoering van de test de betreffende norm(en) erop na. 

 

4 EEN METING VERRICHTEN 

 Schakel het instrument aan, druk op de “ON/OFF “ toets. 

 Dompel de probe in de verf of vloeistof die gemeten gaat worden. 

 Sluit de groeven en gaten in de probe niet af met vloeistof. 

 Druk op de meetknop “START”, na ongeveer 10 seconden wordt de weerstand waarde op het scherm  

getoond. Het instrument heeft een inwendige Auto-schalering, die het mogelijk maakt alle weerstand 

reeksen te meten zonder de afleesschaal van de procedure te veranderen.  

 De aflezing wordt in Megaohm weergegeven. 

 Reinig de probe na gebruik intensief met een een geschikt oplosmiddel en een doek of stuk papier. 

 Verwijder de buitenste buis van de probe om alles goed te kunnen reinigen.  

 Het niet goed reinigen van de probe kan tot meet fouten leiden.    
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Apparatuur equivalenten bij electrostatische applicaties 

 

 
 

5 KALIBREREN / JUSTEREN 

Afstelling van het instrument 

 

Het instrument kan, door een geschoold technicus, gejusteerd worden door gebruik 

te maken van een electrische weerstand patroon en de potentiometer aan de linker 

zijkant in de behuizing van het instrument. Verwijder voorzichtig het witte 

beschermdopje.Met een kleine schroevendraaier kan de aanpassing van de 

lineariteit gejusteerd worden. Draai de pot meter naar links om op te schalen, draai 

naar rechts voor een lagere waarde. 
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6 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. 

 

7 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. 

 


