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RUWHEIDS- / LAAGDIKTEMETER 
SP1560 

 
1 PRODUCTBESCHRIJVING 

De RNG2000 oppervlakte ruwheidsmeter / CTG2000 laagdiktemeter is een 
eenvoudig te  
gebruiken instrument voor supersnelle piek-dal metingen van een oppervlak en om 
de   
laagdikte te meten. Dit model bevat twee verschillende tasterpuntjes; één voor 
ruwheid en één voor laagdikte.  U kunt eenvoudig wisselen van ruwheid naar 
laagdikte door de tasterpuntjes te wisselen. 
 
1.1 Specificaties 
Bereik  : 0-12.7 mm / 0,5” 
Resolutie : 0.001mm / 0.00005 
Nauwkeurigheid : ±0.005 mm 
Spindle  : M2.5 x 0.45 
Stem Dia. A : 8 mm 
Batterij  : Type LR44 1.5V 
 
1.2 Details 
Meettasters : Scherpe taster voor de Ruwheidsmeter (deze zit standaard op 
    de meter) 
        : Ronde taster voor het meten van laagdikte. 
 
2 NORMEN 

ISO 2808-4B, ASTM D 4417-B, JIS K 5600-1-7, BS 3900-C5 
Sla voor een correcte uitvoering van de test de betreffende norm(en) erop na. 
 
3 LEVERINGSOMVANG 

Meter wordt geleverd met 2 verschillende tasters en een glazen ijkplaatje, alles in lederen etui. 
 
4 EEN METING VERRICHTEN 

4.1 Ruwheid meten 
 

1. Schakel de meter in door op de ON/OFF toets te drukken 
2. Controleer of de juiste taster is geplaatst (de scherpe punt is voor het meten van ruwheid) 
3. Controleer op de display of de gewenste meeteenheid (mm/inch) is geselecteerd. De 

meeteenheid kan worden veranderd met de IN/MM toets. 
4. Plaats de houder met meetklok op het meegeleverde glasplaatje. 
5. De meter moet nu nul aangeven. Indien dit niet het geval is kan door middel van het indrukken 

van de “Zero” toets de meter op nul worden gesteld. 
6. Zet de meter voorzichtig met de taster op het ruwe oppervlak en druk de aluminium basis van 

het instrument stevig tegen het oppervlak. 
7. Op de schaal kan nu de ruwheid worden afgelezen. 
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8. Verricht tien metingen op ieder meetgebied. Het gemiddelde van deze tien metingen is het 
oppervlakteprofiel. 

 
4.2 Laagdikte meten 
 

1. Schakel de meter in door op de ON/OFF toets te drukken 
2. Controleer of de juiste taster is geplaatst (de ronde punt is voor het meten van de laagdikte) 
3. Controleer op de display of de gewenste meeteenheid (mm/inch) is geselecteerd. De 

meeteenheid kan worden veranderd met de IN/MM toets. 
4. Plaats de houder met meetklok op het meegeleverde glasplaatje. 
5. De meter moet nu nul aangeven. Indien dit niet het geval is kan door middel van het indrukken 

van de “Zero” toets de meter op nul worden gesteld. 
6. Verwijder voorzichtig een stukje verf met een diameter van minimaal 8mm. van het oppervlak. 

Probeer alleen verf te verwijderen en geen ondergrond materiaal te beschadigen. 
7. Plaats de meethouder dusdanig over de verwijderde verf zodat de tasterpunt op de plaats waar 

de verf is verwijderd op het ondergrond- materiaal rust en de aluminium houder op de verf staat. 
8. Op de schaal kan nu de laagdikte worden afgelezen. 

 
5 TASTER VERWISSELEN 

 

 

Stap 1 
Twee tasters zijn 
meegeleverd. De 
scherpe is bestemd 
voor het meten van 
ruwheid; de ronde is 
bestemd voor het 
meten van laagdikte 

   

 

Stap 2 
Pak de tasterpunt 
tussen twee vingers. 
Door tegen de klok in 
te draaien, komt de 
taster los. Lukt dit niet 
zie dan 2a. 

 

Stap 2a 
Alleen indien met de 
hand tegen de klok in  
losdraaien niet lukt kunt 
u gebruik maken van 
een tang. Doe dit met 
beleid, zodat de taster 
onbeschadigd blijft. 

 

Stap 3 
Draai de nieuwe 
tasterpunt vast door 
met de klok mee te 
draaien. 

 

Stap 4 
De tasters zijn nu 
gewisseld. Berg de 
taster die niet in gebruik 
is zorgvuldig op. 
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6 BATTERIJ VERVANGEN 

Vervang de batterij als de display begint te knipperen. 
Het batterijvak bevindt zich aan de bovenzijde van de meter. Verwijder het grijze batterijklepje door 
deze op te tillen met een kleine schroevendraaier. Vervang de LR44 batterij met de positieve zijde (+) 
zichtbaar omhoog. 
 
7 KALIBREREN 

Wij adviseren jaarlijkse kalibratie. U kunt het apparaat hiervoor naar de serviceafdeling van TQC 
sturen, voorzien van een ingevuld RMA-formulier. Dit formulier kunt u downloaden vanaf www.tqc.eu 
onder het menu Service; Reparaties / Kalibraties. 
 
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.. 
 
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 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.  


