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OMSCHRIJVING VAN DE METER   

Display voor numerieke waarden en informatie 
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ESC toets om: 
a) terug te gaan naar het vorige menu-niveau tot het start scherm ( - - - - ) 
b) de laatst gemeten waarde meteen na het meten te verwijderen  
c) opgeslagen statistieken en enkele waarden snel te verwijderen (i.c.m. OK) 
d) een instellingsactie te onderbreken, bijvoorbeeld kalibratie, nulstelling, limiet 

waarden, blok-waarde statistieken, bestandsnaam, verwijderen, etc. 

Signaal LED

Pijltjes toetsen om: 
a) te bladeren door hoofd- en 

submenus 
b) kalibratie en limietwaarden 

in te stellen 
c) opgeslagen enkele 

waarden op te  
zoeken

Meetsonde 

 

OK toets voor: 
 

a) Bevestiging van 
menu keuze 

 

b) Sluiten van een 
instellingsactie 

IR sensor 

RS232 connector 

Aan/Uit

 
Meetkop 
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b.2) In the Bestand mode (specifieke bestanden): 
 

Instellingen van de meter Conditie na totale reset 
Kalibratie Onveranderd 
Enkele-/blok-waarde statistieken Onveranderd 
Online statistieken weergave  Onveranderd 
Autom.FN, Ferro, Non-Ferro Onveranderd 
Limietwaarden Onveranderd 
Continu mode  Onveranderd 
Nulwaarde correctie Onveranderd 
Meetwaarden en statistieken Onveranderd 
Printformaat ASCII 20 kolommen 
Printinhoud Statistieken 
Achtergrondverlichting Uit 
Signaal lamp  Uit 
Uitschakel mode Automatisch 
Alarm Aan 
Meeteenheden μm 
Welkomstekst Aan 
Datum + Tijd  Onveranderd 
Taal Onveranderd 

 
 
c) Meter instellingen nadat de batterij langer dan 20 seconden verwijderd is: 
 
De meter is net zo ingesteld als na een totale reset, verder wordt de gebruiker 
gevraagd om de taal, tijd en datum op te geven. 
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Introductie 
De DCxx-3000Pro laagdiktemeter is ontworpen en getest volgens DIN EN 61 010 
Part 1, Maart 1994, Veiligheids vereisten voor electrisch meten, besturing en 
laboratorium materiaal, en heeft de fabriek in volkomen veilige conditie verlaten. 
 
Voor extra nauwkeurige metingen raden wij aan de meter te controleren met behulp 
van de meegeleverde standaards, voordat met meten wordt begonnen. Verder 
voldoet de meter aan de volgende standaards voor laagdikte metingen: 
 
Magnetische DIN EN ISO 2178 Eddy current DIN EN ISO 2360 
methode  ASTM B499 methode ASTM D1400 
 DIN 50 982 
 
Over deze handleiding 
De menu techniek, welke al zijn geschiktheid heeft bewezen in mobiele telefoons, is 
ook toegepast in deze laagdikte meter. Deze handleiding geeft stap voor stap 
informatie over het correcte gebruik van de 3000PRO meter. Als deze stap voor 
stap instructies gevolgd worden zal het binnen enkele minuten mogelijk zijn om de 
eerste metingen uit te voeren. 
 
 
1.0 NORMALE TOEPASSINGEN 
 
De DCxx-3000Pro is een laagdiktemeter voor het niet destructief meten van 
laagdiktes van: 
• alle niet-magnetische coatings, zoals vernis, verf, enamel, chroom, koper, zink 

etc. coatings op staal en ijzer (magnetische methode = F versie) en/of 
• all elektrisch isolerende coatings, zoals vernis, verf en anodiserende coatings 

op non-ferro metalen, zelfs op bepaalde roestvrije stalen. (eddy current 
methode = N versie), 

• plus chromium, tin en titanium coatings op koper, aluminium messing (eddy 
current methode = N versie met speciale kalibratie folies) 

 
De DCxx-3000Pro is verkrijgbaar in vijf verschillende uitvoeringen: 
 

Type FN Gecombineerde meter voor metingen op staal en non-ferro metalen 
 

Type F  Meter voor metingen op staal/ijzer 
 

Type N Meter voor metingen op non-ferro metalen 
 

Type FN/90 Meter met een sonde met haakse meetkop, voor metingen op staal 
en non-ferro metalen 

 

Type F10 Meter voor metingen op staal/ijzer met een meetbereik van 10mm 
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b) Meter instellingen na totale reset: 
 
De volgende instellingen worden gereset naar de fabrieksinstellingen na een totale 
reset: 
  
b.1) In the Directe mode: 
 

Instellingen van de meter Conditie na totale reset 
Kalibratie Fabriekskalibratie 
Enkele-/blok-waarde statistieken Enkele-waarde statistieken 
Online statistieken weergave  Gem. Waarde en standaard deviatie 
Autom.FN, Ferro, Non-Ferro Autom. FN (indien van toepassing) 
Limietwaarden Geen 
Continu mode  Uit 
Nulwaarde correctie Geen 
Meetwaarden en statistieken Verwijderd 
Printformaat ASCII 20 kolommen 
Printinhoud Statistieken 
Achtergrondverlichting Uit 
Signaal lamp  Uit 
Uitschakel mode Automatisch 
Alarm Aan 
Meeteenheden μm 
Welkomstekst Aan 
Datum + Tijd  Onveranderd 
Taal Onveranderd 
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22.0  STANDAARD INSTELLINGEN 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de instellingen van de meter 
a) bij het aanzetten voor de eerste keer, 
b) na een totale reset, 
c) nadat de batterijen voor een lange periode verwijderd zijn. 
 
a) Meter instellingen na eerste keer aanzetten: 
 

Instellingen van de meter Conditie naar eerste inschakeling 
Kalibratie  Fabriekskalibratie 
Enkele-/blok-waarde statistieken Enkele-waarde statistieken 
Online statistieken weergave  Gem. Waarde en standaard deviatie 
Autom.FN, Ferro, Non-Ferro Autom. FN (indien van toepassing) 
Limietwaarden Geen 
Continu mode  Uit 
Nulwaarde correctie Geen 
Bestand Geen 
Printformaat ASCII 20 kolommen 
Printinhoud Statistieken 
Achtergrondverlichting Uit 
Signaal lamp  Uit 
Uitschakel mode Automatisch 
Alarm Aan 
Meeteenheden μm 
Welkomstekst Aan 
Datum + Tijd  Moet ingesteld worden 
Taal Moet geselecteerd worden 
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1e NB: U kuntn de huidige meter versie herkennen aan de kleur van de 
plastic versterkende hoes om de meetsonde: 

 

DCxx-3000Pro FN:   groen 
DCxx-3000Pro F:   blauw 
DCxx-3000Pro N:  geel 
DCxx-3000Pro FN90° groen 
DCxx-3000Pro F10  zwart 

 
2e NB: Let op dat de kabel van de sonde niet geknikt of gevouwen wordt. 

Kabelbreuken als gevolg van onjuist gebruik zijn uitgesloten van 
garantie. 

 
 
2.0 MEETVOORBEREIDINGEN 
  
De 3000 Pro werkt zowel op 2x alkaline AA batterijen (1,5 V) als 2x AA oplaadbare 
batterijen (1,2V). 
 
LET OP: Verkeerd geplaatste batterijen kunnen de meter beschadigen! 
 
1e NB:  Natdat de batterijen geplaatst zijn en de meter is de eerste keer is 

ingeschakeld door het indrukken van de rode knop verschijnt het 
volgende op het display: 
a) Deutsch (Duits) als geselecteerde taal: bevestig met „OK“, of 
gebruik „Menu“ om een andere taal te selecteren en bevestig met 
„OK“, hierna verschijnt op het display 
b) Aanbevolen Date (datum) en Time (tijd): bevestig met „OK“, of 
gebruik „Menu“ menu om in te stellen en bevestig met „OK“ (let op de 
instructies op het display). 

 
Lege niet-oplaadbare batterijen worden aangegeven door het knipperende batterij 
icoon. Wanneer nieuwe batterijen geplaatst worden dient te worden gelet op de 
juiste polariteit. Verkeerd geplaatste batterijen kunnen de meter beschadigen. 
 
2 NB:  Om het verliezen van gegevens te voorkomen, let op de volgende 

zaken tijdens het verwisselen van de batterijen: 
a) Schakel de meter altijd uit door middel van de rode knop voor het 
verwisselen van de batterijen. 
b) Verwissel de batterijen binnen 20 seconden. 
 

3 NB: In de automatische uitschakel modus schakelt de meter 1,5 minuten 
na de laatste bedieningsactie uit. 
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3.0 MENU STRUCTUUR 
 
De menustructuur die bij deze handleiding is ingevoegd wijst zichzelf. De bediening 
is hetzelfde als de veel mobiele telefoons. Om een functie te activeren dient 
eenvoudig een keuze gemaakt te worden uit de onderdelen van het hoofdmenu en 
daarna uit een van de submenu’s. Er zijn 6 hoofdmenu onderdelen: Calibration 
(kalibratie), Statistics (statistieken), Measuring mode (Meetmode), Data memory 
(Geheugen), Transfer to Printer/PC (verzender naar printer/PC) en Options 
(opties). Alle andere menu items zijn geplaatst onder deze 6 hoofdmenu items. De 
stappen die moeten worden uitgevoerd worden op het scherm weergegeven, zoals 
“Place probe on foil standard“ (plaats sonde op folie). Na deze acties worden 
bevestigingen getoont op het display zoals „Calibration has been set“ (kalibratie 
ingesteld). 
 
 
4.0 KALIBRATIE EN METEN (1e menu item) 
 
Dit gedeelte van de handleiding informeert u over de bestaande kalibratiemodi en 
de toepassingen waar deze geschikt voor zijn en over de meetonzekerheden die 
verwacht kunnen worden. De vereiste kalibratie moet worden uitgevoerd in het 
meetgeheugen in welke deze metingen zullen worden opgeslagen. Dit betekent dat 
een nieuwe bestandsnaam moet worden gedefinieerd in het menu item Data 
Memory (geheugen) voor dat de kalibratie plaatsvind. Als u geen bestandsnaam 
definieert meet u in de Direct Mode (directe mode). In deze mode kunt u directe 
kalibraties en metingen uitvoeren en zelfs meetwaarden opslaan zonder dat u een 
bestandnaam opgeeft. U meet altijd in de Direct Mode (directe mode) nadat het 
laatst gebruikte bestand is gesloten. 
 
Wanneer de 3000 Pro meter wordt bezorgd, is deze ingesteld op de 
fabriekskalibratie. Als een meer nauwkeurige meting vereist is kan de meter worden 
gekalibreerd volgens de hierna volgende instructies. 
 
Bij kalibratie op een test object zonder coating worden meetfouten uitgesloten die 
veroorzaakt worden door de geometrie van het meetoppervlak, bijvoorbeeld platte 
of gebogen oppervlaktes. Als een kalibratie is uitgevoerd hoeft u deze niet te 
herhalen nadat de meter is uit- en aangezet en u vergelijkbare test objecten wilt 
meten. 
 

NB: U kunt tevens de Fe of Al nulplaten die meegeleverd zijn met de 
meter gebruiken om de meter te kalibreren als de te meten oppervlakte plat 
is en groter dan 35mm x 35mm. Afhankelijk van de toepassing kunt u vijf 
verschillende kalibratie modi gebruiken op de 3000 Pro (meer informatie 
hierover vindt u bij het onderdeel Meetonzekerheden in de sectie 
„Specificaties“). 

 
U kunt de hieronder beschreven kalibratie processen uitvoeren in zowel de Direct 
mode (directe mode) of in elk File (bestand) naar keuze met een bestandsnaam. 

© Checkline-Europe 
-43- 

Specificaties: 
 
Ontwerp      geheel van metaal (aluminium) 
 

Bewaarlocatie voor de sonde  dia.14mm 
 

Max. extra heffing van de hendel  30mm 
 

Max. hoogte aanpassing   100mm 
 

Aluminium meetvoet   120 x 120 x 20 mm 
 

Gewicht ong.     1,5 kg 
 
 

Meter (apart verkrijgbaar) 

Houder voor de 
meter (afneembaar) 

Hendel 

Kolom 

Bewaarlocatie voor 
plastic voet van de 
meetsonde Aluminium voet

met V-groef

Klem voor de 
meetsonde

Aluminium
behuizing

Veiligheidsstop 
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20,0 MEETSONDE VERWISSELEN 
 
De meetsonde kan worden verwisseld of vervangen door een specialist door de 
meter open te meken. Wanneer u nieuwe meetsondes besteld ontvangt u een 
gedetailleerde beschrijving en instructies met afbeeldingen die u laten zien hoe de 
meetsonde verwijderd en geplaatst dient te worden. De meter is meteen klaar voor 
gebruik nadat een sonde is vervangen. 
 

Doe de volgende test om te controleren of de meetsonde juist is gemonteerd: 
 

Procedure: 
 

Schakel de meter uit 
 

▼▲ druk op deze toets (Pijl omhoog) en houd deze ingedrukt, terwijl u dit doet: 
 

Zet de meter aan, alle segmenten verschijnen op het display  
 

Na het loslaten van de toetsen verschijnt het volgende kort: 
a) de software versie, bijv. 4.0 inclusief de fabricage datum 
b) het serienummer van de meter en de sonde 
Als het weergegeven serienummer op het display overeenkomt met het 
serienummer op de sonde is deze correct verwisseld. 
 
 
21.0 BEDIENEN VAN DE MEETONDERSTEUNING (optioneel) 
 
De meetsonde begeleider is in veel gevallen de enige mogelijkheid om precieze 
metingen uit te voeren op kleine onderdelen zoals boutjes, moertjes, ringen etc. 
Metingen zijn ook mogelijk op cylindervormige onderdelen met een kleine diameter 
tot minimaal 3 mm. Voordat de meter in de klem gezet wordt dient de hoogte van de 
aluminium behuizing ingesteld worden. Stel nu de veiligheidsstop op de juiste 
hoogte in. Plaats nu de meter in de houder en zet de meetsonde vast in de klem. 
Voordat u dit doet moet u de beige of zwart meetvoet van de sonde afdraaien. 
Hierna kan de osnde in de klem worden gedrukt van boven en op de juiste positie 
worden vastgedraaid. Na gebruik moet de meetvoet weer gerug worden gedraaid 
op de meetsonde voor een betere bescherming. 
 

NB: Let op het volgende bij het doen van metingen zonder de plastic meetvoet:  
• De meetkop wordt niet meer mechanisch beschermd, draai daarom de 

meetsensor niet 
• Druk de meetkop niet te hard op het te testen materiaal maar doe dit 

voorzichtig 
• Stel de hoogte van de behuizing, de veiligheidsstop en de meetsonde in 

de klem in zodat de meetsensor nog net niet helemaal strak op het 
testobject staat als de hendel helemaal naar beneden gedrukt is 

 

De 3000 Pro kan vastgezet worden in de daarvoor geschikte houder zodat de 
meetwaarden gemakkelijk zijn af te lezen. De hendel waarmee de meetsonde naar 
beneden bewogen kan worden kan ingesteld worden in verschillende standen voor 
optimaal meetgemak. 
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4.1 Fabriekskalibratie activeren 
 
Deze kalibratie mode is geschikt voor metingen op platte oppervlaktes groter dan 
35mm x 35mm. Een kalibratie die eerder was uitgevoerd dient te worden verwijderd. 
U heeft geen kalibratie standaards of test opjecten zonder coating. 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk op deze toets; Calibration (kalibratie) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Zero setting (nulstelling) verschijnt op het display 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Deletion of calibration verschijnt op 
het display 
 

OK druk op deze toets; Works calibration activated (fabriekskalibratie 
geactiveerd) verschijnt op het display gevolgd door het start scherm met de 
vier streepjes - - - -  

 

U kunt nu meten met de works calibration (fabriekskalibratie).  
De meetonzekerheid is ±3μm/0,12mils of ±3% van de meting. 

 
4.2 Nulstelling (1-punts kalibratie) 
 
Voor deze toepassing heeft u een test object zonder coating nodig met vergelijkbare 
afmetingen en materiaal eigenschappen als het te testen object met coating: 
bijvoorbeeld wanneer u wilt meten op kleine ronde objecten. 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk op deze toets; Calibration (kalibratie) verschijnt op het display 
 

OK  druk op deze toets; Zero setting (nulstelling) verschijnt op het display 
 

Plaats de meetsonde herhaaldelijk loodrecht op het test object zonder 
coating. 

 

OK  druk op deze toets. Zero has been set (nulwaarde ingesteld) verschijnt kort 
op het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes - - - - . 
 

U kunt nu meten met de 1-point calibration (1-punts kalibratie).  
De meetonzekerheid is ±(1μm/0,04mils + 2% van de meting). 

 
4.3 Nulstelling en ÉÉN-folie kalibratie (2-punts kalibratie) 
 
Voor deze toepassing heeft u een test object zonder met vergelijkbare afmetingen 
en materiaal eigenschappen als het te testen object met coating, net als bij de 
Nulstelling: bijvoorbeeld wanneer u wit meten op kleine ronde objecten. Kies het 
kalibratiefolie met een waarde die zo dicht mogelijk ligt bij de te verwachten 
laagdikte. Wanneer gemeten wordt met deze kalibratie is de meetonzekerheid gelijk 
aan de meetonzekerheid die genoemd wordt in de specificaties. 
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Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

Voer een ‚nulstelling’ uit (1-punts kalibratie) zoals hierboven (zie 4.2). 
 

▼▲ druk op deze toets; Calibration (kalibratie) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Zero setting (nulstelling) verschijnt op het scherm 
 

▼▲ druk nogmaals op deze toets; ONE-foil calibration (één-folie kalibratie) 
verschijnt op het scherm 

 

OK druk op deze toets; Place probe on foil standard (plaats meetsonde op  
kalibratiefolie) verschijnt op het display 
 

Plaats het kalibratiefolie op het test object zonder coating en plaats de 
meetsonde herhaaldelijk on the foil. 

 

▼▲ druk op deze toets totdat de meetwaarde van het kalibratiefolie overeenkomt 
met de waarde die wordt weergeven op het display. 

 

OK druk op deze toets; Calibration has been set (kalibratie ingesteld) verschijnt 
kort op het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes - - - - 

 

U kunt nu meten met de ONE-foil calibration (één-folie kalibratie).  
De meetonzekerheid is ±(1μm/0,04mils +1% van de meting). 

 
4.4 TWEE-folie kalibratie e.g. voor ruwe oppervlaktes 
 
Deze kalibratie mode is zeer geschikt voor het doen van metingen op ruwe 
oppervlaktes, bijvoorbeeld gezandstraalde metalen. Ook is deze mode geschik voor 
magnetische test objecten met een lage intensiteit wanneer de meting wordt 
uitgevoerd volgens zowel het magnetische inductie principe als volgens de eddy 
current methode. 
 
In deze kalibratie mode worden twee kalibratiefolies gebruikt. De dikte van folies 
dient zo te worden gekozen dat de dikte van het dunste folie 0,5 tot 0,9 keer de 
dikte heeft van de verwachte te meten laagdikte en de dikkere folie 1,1 tot 1,5 keer 
de dikte heeft van de verwachte te meten laagdikte. 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk op deze toets; Calibration (kalibratie) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Zero setting (nulstelling) verschijnt op het scherm 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat TWO-foil calibration (twee-folie 
kalibratie verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Place probe on 1st foil (plaats meetsonde op 1e 
testfolie) verschijnt op het display. 
 

Plaats één van de 2 kalibratie folies op het test object zonder coating en 
plaats de meetsonde herhaaldelijk op het folie. 

 

OK druk op deze toets; Set standard value (stel standaard waarde in) verschijnt 
op het display. 

 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat de dikte van het kalibratiefolie 
overeenkomt met de gemeten waarden op het display. 
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19.0 LCD SCHERM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle segmenten en tekens van het display kunnen worden aangezet ter controle. 
 
Nuttige informatie verschijnt op het display in de vorm van iconen en berichten 
naast de alfanumerieke tekens. De volgende tekens en iconen verschijnen op het 
display: 

 
Als dit icoon knippert moeten de batterijen vervangen worden. Voor 
oplaadbare batterijen, zie pagina 5 

 

▼▲  Limietwaarden zijn overschreden of niet bereikt 
 

ZERO  Nulkalibratie wordt uitgevoerd 
(ZERO knippert: nulkalibratie wordt uitgevoerd maar is niet klaar) 

 

CAL  Folie kalibratie wordt uitgevoerd 
(CAL knippert: folie kalibratie wordt uitgevoerd maar is niet klaar) 

 

LIMIT  Limietwaarden worden ingesteld 
(LIMIT knippert: limiet instelling wordt uitgevoerd maar is niet klaar) 

 

AUTO FN  Automatische FN meetmode is actief 
 

Ferr   F meetmode (voor ijzer/staal) is actief 
 

Non-Ferr N meetmode (voor non-ferro metalen) is actief 
 

μm  Alle metingen worden gedaan in de μm/mm meeteenheid 
 

mils  Alle metingen worden gedaan in de mils meeteenheid 
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18.0 STANDARD VERPAKKINGSINHOUD 
 
• Meter inclusief meetsonde 
• Fe nulplaat (roestvrij) en/of Al nulplaat 
• 2 kalibratie folies 
• 2 batterijen 
• Gebruikershandleiding 
• Test certificaat van de fabriekant 
• Zachte draagtas met riem bevestiging 
• Plastic koffer voor transport en opslag 
 
Optionele accessoires 
• Infrarood adapter (RS232) voor seriële verbinding met PC 
• RS232 seriële interface kabel (1,2m) 
• Draagbare gegevensprinter 
• Kalibratie folies met verschillende diktes 
• Meting geleider (trekbank) voor metingen op kleine onderdelen 
• Speciaal kalibratierapport voor meter en/of kalibratie folies 
• Uitleg over het doen van laagdikte metingen (Engelstalig) 
• Standaard sonde FN; meetbereik 0 tot 1.500μm, voor ijzer/staal en non-ferro 

metalen 
• Standaard sonde F; meetbereik 0 tot 1.500μm, voor ijzer/staal 
• Standaard sonde N; meetbereik 0 tot 1.500μm, voor non-ferro metalen 
• Speciale sonde FN/90°; meetbereik 0 tot 1.500μm, voor ijzer/staal en non-ferro 

metalen met 90° gedraaide meetkop 
• Speciale sonde F10;  meetbereik 0 tot 10mm voor ijzer/staal 
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OK druk op deze toets; Place probe on 2nd foil (plaats meetsonde op 2e folie) 
verschijnt op het display. 
 

Plaats nu het tweede kalibratiefolie op het test object zonder coating en 
plaats de meetsonde herhaaldelijk op het folie. 
 

▼▲ druk op deze toets; Set standard value (stel standaard waarde in) verschijnt 
op het display. Druk nu op de „Menu“ toetsen totdat de dikte waard op het 
kalibratie folie overeenkomt met de waarde op het display.  

 

OK druk op deze toets; Calibration has been set (kalibratie ingesteld) verschijnt 
kort op het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes - - - -. 

 

U kunt nu meten met de TWO-foil calibration (twee-folie kalibratie). De 
meetonzekerheid op gladde oppervlaktes is ±(1μm/0,04mils + 1% van de 
meting). Bij metingen op ruwe metalen wordt de gemiddelde laagdikte 
gemeten tussen de pieken in de metingen. De meetonzekerheid wordt over 
algemeen groter namate de ruwheid van het materiaal groter wordt. 

 
4.5 Cal-Door-Coat kalibratie (kalibratie op een test object met coating) 

(methode volgens het vergunning patent DE340720C2) 
 

Deze kalibratie methode wordt gebruikt als er geen test object zonder coating 
beschikbaar is voor het nulstellen van de sonde. De methode kan worden toegepast 
bij gebruik van de F meetsonde of het F gedeelte van de FN meetsonde. De 
methode mag alleen worden toegepast in gevallen waar de coating op het 
kalibratiepunt glad is een herhaalbare waarden worden gemeten. Gebuik deze 
methode niet op lagen met structuur of vernis. De meetfouten van de meting kunnen 
te hoog zijn. 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
▼▲ druk op deze toets; Calibration (kalibratie) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Zero setting (nulstelling) verschijnt op het scherm 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Cal-Through Coat calibration 
(kalibratie-door-coating) verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Place probe on coating (plaats meetsonde op coating) 
verschijnt op het display. 
 

Plaats nu de meetsonde herhaaldelijk het het test object met coating op één 
specifiek kalibratiepunt. Een gemiddelde waarde wordt weergegeven. 

 

OK druk op deze toets; Place probe on foil standard (plaats meetsonde op 
kalibratiefolie) verschijnt op het display 
 

Selecteer een kalibratie folie dat niet dikker is dat de verwachte te meten 
laagdikte en leg deze op hetzelfde kalibratiepunt. Plaats daarna de 
meetsonde herhaaldelijk op het kalibratiefolie op het specifieke 
kalibratiepunt. 

 

▼▲ druk op deze toets; Set standard value (Stel standaardwaarde in) verschijnt 
op het display. Druk nu net zo lang op de Menu toets totdat de diktewaarde 
van het kalibratiefolie overeenkomt met de waarde op het display. 
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OK druk op deze toets; Calibration has been set (kalibratie ingesteld) verschijnt 
kort op het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes - - - -. 

 

U kunt nu meten met de Cal-Door-Coat (kalibratie-door-coating kalibratie. 
De meetonzekerheid is ±(2μm/0,08mils + 3% van de meting).** 

 
** (Alleen geschikt voor meetsondes met meetbereik tot 1500μm/60mils. Zie H17, 
Specificaties). 
 
4.6 Actieve kalibratie weergeven 
 
Dit menu item geeft de actieve kalibratie methode weer die ingesteld is in de 
hoofdstukken 4.1 tot 4.5.  
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk op deze toets; Calibration (kalibratie) verschijnt op het scherm 
 

OK druk op deze toets; Zero setting (nulstelling) verschijnt op het scherm 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Display active calibration (actieve 
kalibratie weergeven) verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; de actieve kalibratie methode verschijnt kort op het 
display, e.g. ONE-foil calibration (één-folie kalibratie) gevolgd door de laatst 
gemeten waarde of het start scherm met de vier streepjes - - - -. 

 
4.7 Kalibratie verwijderen 
 
Dit menu item maakt het mogelijk om de kalibratie van een geactiveerd metingen 
bestand te verwijderen. Mocht u een kalibratie willen overschrijven dan is het 
verwijderen van de te vervangen kalibratie niet nodig. 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk op deze toets; Calibration (kalibratie) verschijnt op het scherm 
 

OK druk op deze toets; Zero setting (nulstelling) verschijnt op het scherm 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Deletion of calibration (kalibratie 
verwijderen) verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Works calibration activated (fabriekskalibratie 
geactiveerd) verschijnt kort op het display gevolgd door de laatst gemetne 
waarde of het start scherm met de vier streepjes - - - -. 

 
4.8 Meetinformatie van metingen en instellen van meetmethoden 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de applicaties waarvoor de verschillende uitvoeringen van 
de laagdiktemeter geschikt zijn.  U kunt de versie 3000Pro F gebruiken om laagdikte 
te meten van alle niet-magnetische coatings zoals vernis, zink etc. coatings op 
ijzer/staal. Het meetbereik is 0... 1.500μm/60mils. Het display geeft Ferr (ferro) 
weer. 
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Minimum   convex: 1,5mm, concaaf: 5mm (sondes: FN, F, N, FN/90°) 
krommingsradius convex: 5mm, concaaf: 16mm (sonde: F10) 
 

Min. dikte van  Type F: 0,3mm/12mils, type N: 50μm/2mils,  
ondergrond  type F10: 1mm/40mils 
 

Geheugen   Directe mode: max. 100 meetwaarden in de F-mode en in de 
N-mode,  
Individueel oproepbaar Alfanumeriek geheugen: max. 10,000 
meetwaarden in max. 250 groepen 

 

Kalibratie  Fabriekskalibratie 
Nulstelling 
Nulstelling en folie kalibratie 
Twee-folie kalibratie 
Cal-Door-Coat kalibratie 
Nulpunt correctie: toevoegen/aftrekken van een constante 
waar bij bij/van de meetwaarde 

 

Statistieken   Enkele-waarde en blokwaarde statistieken 
N, x, s of N, Max, Min, Cpk van max. 10,000 meetwaarden 
Limietwaarden met alarm instelling mogelijk 

 

Interface   Infrarood (draadloos), IrDA standaard en RS232 (met kabel) 
 

Gebruiks temp.  0 - 50°C 
 

Oppervlakte temp. -15°C tot 60°C (plaats sonde max. 2 sec. bij 60°C tot 150°C) 
van test object  (speciale voet voor hoge temperaturen optioneel verkrijgbaar) 
 

Voeding  2x alkaline AA 1,5V of 2x oplaadbare AA 1,2V batterijen, voor 
een gebruikerstijd tot 60 uur 

 

Afmetingen  Meter:    140mm x 62mm x 30mm 
Sondes FN, F, N:  diameter 14mm x 83mm 
meetkop:   diameter: 5mm 
Sonde FN/90:  8mm x 8mm x 180mm 
Sonde F10:   diameter 25mm x 45mm 

 

Gewicht  ong. 200g (meter incl. batterijen en meetsonde) 
 

Bescherming IP 52 
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17.0 SPECIFICATIES 
 
3000 Pro FN voor metingen op staal/ijzer en non-ferro metalen inclusief FN 

meetsonde (groene anti-breuk bescherming) (magnetische en 
eddy current methoden) 

 

3000 Pro  F  voor metingen op staal/ijzer (magnetische methode) inclusief F 
meetsonde (blauwe anti-breuk bescherming)  

   

3000 Pro N  voor metingen op non-ferro metalen (eddy current methode) 
inclusief N meetsonde (gele anti-breuk bescherming) 

 

3000 Pro FN/90°   voor metingen in buizen, op staal/ijzer en non-ferro metalen 
inclusief FN meetsonde (groene anti-breuk bescherming) 
(magnetische en eddy current methoden) 

 

3000 F10   voor metingen op staal/ijzer (magnetische methode) inclusief 
F10 meetsonde (zwarte anti-breuk bescherming)  

 

Meetbereiken  0 ... 1500μm / 0 ... 60mils, meeteenheden instelbaar 
(meetsondes FN, F, N, FN/90°) of 0 ... 10mm/0,4 inch, 
meeteenheden instelbaar (meetsonde F10) 

 

Resolutie  0,1μm/0,01mils of <0,2% van de meting (meetsondes FN, F, 
N, FN/90°) 1μm/0,1mils of < 0,2% van de meting (sonde F10) 

 

Meetonzekerheid Aan de hand van PHYNIX standaards 
   Met de meetsondes: FN, F, N, FN/90° 

Met fabriekskalibratie: ±(3μm/0.12mils of 3% van de meting)  
(alleen op platte of licht gekromde oppervlaktes) 
Met 1-punts kalibratie: ±(1μm/0,04mils +2% van de meting) 
Met 2-punts kalibratie: ±(0.7μm/0,03mils +1% van de meting) 
Met twee-folie kalibratie: ±(0,7μm/0,03mils +1% van de meting) 
Cal-Door-Coat kalibratie: ±(3μm/0.12mils +3% van de meting) 
(alleen met F meetsondes) 
With the probe F10 
Met fabriekskalibratie: ±(10μm/0,4mils of 3% van de meting) 
(alleen op platte of licht gekromde oppervlaktes) 
Met 1-punts kalibratie: ±(5μm/0,2mils +2% van de meting) 
Met 2-punts kalibratie: ±(3μm/0,12mils +1% van de meting) 
Met twee-folie kalibratie: ±(3μm/0,12mils +1% van de meting) 
Cal-Door-Coat kalibratie: ±(10μm/0,4mils +3% van de meting) 

 

Display   Alfanumeriek met 4 cijfers, cijferhoogte 10mm, met 
achtergrondverlichting 

 

Gebruikers  Via het display in Duits, Engels of Frans  
instructies   
 

Minimum  5mm x 5mm (meet de meetsondes: FN, F, N, FN/90°) 
meetoppervlak 20mm x 20mm (met de meetsonde F10) 
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De 3000 Pro FN versie van de meter kan gebruikt worden voor het meten van 
laagdikte van all electrisch isolerende coatings zoals vernis, chroom etc. coatings op 
non-ferro metalen. Het meetbereik is 0... 1.500μm/60mils. Het display geeft Non-
Ferr (non-ferro) weer. 
 
De meters 3000Pro-FN en 3000Pro-FN90° zijn standaard ingesteld op de Auto FN 
mode. Het display geeft AUTO FN weer. Dit betekent dat de meter automatisch het 
materiaal indentificeerd waarop laagdikte gemeten wordt (ijzer/staal of non-ferro). 
Deze substraat identificatie vindt plaats wanneer een meting wordt gedaan en de 
meetsonde op het metaal geplaatst wordt. Er wordt dan automatisch de 
overeenstemmende meetmode geactiveerd, magnetisch (F) of eddy current (N). 
 
NB: In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer een vernis lag gemeten wordt op 

zink of staal wordt het geadviseerd om de meetmode handmatig in te stellen. 
De meter kan ook handmatig ingesteld worden op Ferro (F) metingen op 
staal/ijzer of Non-Ferro (N) voor metingen op non-ferro metalen (Zie 6.1). 

 
De meter versie 3000Pro-FN/90° met de 90° gedraaide meetkop voor metingen in 
buizen of moeilijk bereikbare plaatsen op staal/ijzer en non-ferro metalen heeft net 
als de 3000Pro-FN een meetbereik van 0...1.500μm/60mils. Het display geeft AUTO 
FN weer. 
 
De meter versie 3000Pro-F10 voor metingen op alle niet-magnetische coatings 
zoals vernis, rubber, plastic etc. op ijzer/staal heeft een meetbereik van 
0...10mm/0.4inch. Het display geeft in dit geval Ferr weer. 
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5.0 STATISTIEKEN (2e menu item) 
 
De 3000 Pro meter berekent statistische waarden, hieronder wordt dit nader 
uitgelegd. Deze statistieken worden berekend zodra meetwaarden worden 
opgeslagen in het geheugen. Er zijn 2 soorten geheugen voor gegevensopslag: 
  

1. het geheugen in de Direct mode (directe mode) met een maximum van 2x 
100 opgeslagen meetwaarden ( zie hoofdstuk 7) en  

2. het geheugen met alfanumerieke bestandsnamen (maximaal 250) waarin 
een maximum van 10.000 metingen kunnen worden opgeslagen. 
 

Beide van de bovengenoemde typen geheugen slaan de meetwaarden op, 
berekenen de statistieken en geven ze weer op het scherm. Dit betekent dat de 
hieronder weergegeven statistieken na elke meting worden berekend. De 
statistieken die weergegeven kunnen worden in de 2 onderste regels in het display 
zijn: N, x, s of N, Max, Min. Als de laatste meetwaarde verwijderd wordt, worden de 
statistische waarden opnieuw berekend en wordt de gecorrigeerde waarde 
weergegeven op het display. 
  
Alle opgeslagen meetwaarden en door de 3000 Pro berekende statistieken die bij 
het actieve geheugenbestand horen kunnen volledig weergegeven worden op het 
display en uitgeprint worden via het menu item Statistics (statistieken): 
 
Na activatie van enkele waarde statistieken Na activatie van blokwaarde statistieken 
 

N  Aantal meetwaarden  N  Aantal gemiddelde waarden 
 

x Gemiddelde van de meetwaarden  x Gemiddelde van gemiddelde waarden 
 

S Standaard deviatie  s Standaard deviatie van gem. waarden 
 

Max Maximum enkele waarde van de Max Maximum average of gemiddelde  
 serie metingen   waarden 
 
Min Minimum elkele waarde van de Min Minimum average of gemiddelde  
 serie metingen  waarden 
 
Kvar Variatie coëfficient  Kvar Variatie coëfficient van gemiddelde 
waarden 
Cp Proces capabiliteitsindex*  Cp Proces capabiliteitsindex* of mean  
   Values 
 
Cpk  Proces capabiliteitsindex*  Cpk Proces capabiliteitsindex* of mean 
   values 
 
*NB: de proces capabiliteitsindex Cp en de proces capabiliteitsindex Cpk worden 

alleen berekend en geprint of weergegeven als een boven- en onderlimiet 
waarde ingesteld is in het menu item Measuring mode/Limits 
(Meetmode/Limieten). 
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15.0 FOUTMELDINGEN 
 
Als de meter fouten waarneemt worden deze op het scherm weergegeven: 
  
Empty batteries: 
De batterijen zijn leeg. Plaats nieuwe batterijen. Let hierbij op de polariteit van de 
batterijen. Om de opgeslagen gegevens te behouden moet het verwisselen van de 
batterijen binnen 20 seconden plaatsvinden. 
 
Probe is too close to metal: 
De meetsonde bevond zich te dicht bij het metaal tijdens het inschakelen van de 
meter. Houdt de meetsonde in de lucht (van metaal af) en schakel de meter aan. 
 
Magnetic interference fields: 
Er zijn te sterke magnetisch interferentie velden in de buurt. (bijv. transformers, 
spoelen, PC beeldschermen, etc.). 
 
Defective probe: 
Als deze foutmeding verschijnt is de meetsonde defect. Stuur de meter op naar uw 
leverancier of de fabriekant voor reparatie. 
 
Andere Foutmeldingen: 
Bij de volgende foutmeldingen is een totale reset meestal de oplossing (h. 10): 
• The gauge allows no further measurements to be carried out  

(de meter kan geen verder metingen verrichten) 
• Illogical display values (Onlogische display waarden) 
 
Verder foutmeldingen: 
• Keys no longer have a function (toetsen hebben geen functie meer): 

Verwijder kort de batterijen en voor een totale reset uit (hoofdstuk 10). 
• The gauge can no longer be switched on (meter kan niet meer aangezet worden): 

Dit kan opgelost worden door de batterijen kort te verwijderen en opnieuw te 
plaatsen of door nieuwe batterijen te plaatsen. 

 
 
16.0 ONDERHOUD / SERVICE 
 
De 3000 Pro laagdiktemeter heeft geen speciaal onderhoud nodig. Wel dient de 
meter voorzichtig te worden gebruikt, net als elk ander meetinstrument.  Lege 
batterijen dienen meteen te worden gebruikt en ingeleverd te worden bij daarvoor 
bestemde plaatsen. 
 
Zend uw beschadigde of kapotte meter naar uw verkoper zodat deze de meter aan 
ons kan sturen voor controle en eventueel reparatie. 
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14.0 "HYPERTERMINAL" INSTALLEREN 
 
Dit hoofdstuk beschrijft installatie of activatie van dit programma. Het programma 
"HyperTerminal" is een standaard onderdeel van Windows. Het kan zijn dat het 
programma niet is geïnstalleerd tijdens het installatieproces van Windows (dit geldt 
niet voor Windows XP). In sommige gevallen heeft u de installatie CD-ROM van 
Windows nodig voor de installatie. 
 
Installatie (niet nodig voor Windows XP) 
 

1) Klik op Start - Instellingen - Configuratiescherm - Software en klik op Windows 
Setup

 

2) Selecteer Communicatie in de componentenlijst en klik op Details. Nu verschijnt 
het "Communicatie" scherm op het display 

 

3) Klik op het vakje voor Hyper-Terminal In de componenten lijst zodat er een 
vinkje voor verschijnt 
Klik OK. Het scherm "Windows Setup" verschijnt op het display 

 

4) Klik OK. "Plaats CD-Rom " verschijnt mogelijk op het display. Plaats de CD-
ROM met de Windows Installatie en klik OK 

 

HyperTerminal wordt nu geïnstalleerd 
 
Instellingen van HyperTerminal 
 
1) Click Start - (Alle) Programma’s – Bureau Accessoires - Communicatie - 

HyperTerminal. De "Hyper-Terminal" verschijnt op het display 
 

2) Het scherm met “Locatiegegevens” verschijnt op het display. Vul dit in en klik op 
OK en eventueel daarna op Annuleren. Nieuwe verbinding verschijnt op het 
scherm 

 

3) Geef een naam op, bijv. ‘3000 Pro IR transfer' 
 

4) Kies een icoon en klik daarna op OK. Er wordt u nu gevraagd een 
telefoonnummer op te geven 

 

5) Kies bij “Verbinding maken via:” COM1, als u deze al voor een andere 
toepassing gebruikt, kies dan de ander COM poort. Klik OK en het scherm met 
de eigenschappen van de COM poort verschijnt op het display 

 

6) Geef de volgende gegevens op: 
Bits per seconde:   9600 
Databits:     8 
Pariteit:     Geen 
Stopbits:     1 
Datatransportbesturing:  Geen 
Klik OK. "HyperTerminal" is nu geactiveerd 

 

7) Sluit de HyperTerminal (3000 Pro IR transfer – HyperTerminal). A query box 
verschijnt op het display. 

 

8) De vragen over het verbreken van de verbinding en het opslaan hiervan die nu 
verschijnen op het scherm moeten beide beantwoord worden met Ja.  
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5.1 Printen/versturen van statistieken 
 
Het printen of versturen van de gegevens van een op dit moment actief bestand kan 
snel worden gedaan in dit menu item. Als u gegevens wilt printen of versturen van 
een gesloten (niet-actief) bestand kan dit met behulp van het menu item Gegevens 
versturen naar printer/PC (zie hoofdstuk 8). 
 
Het blok met statistieken dat naar een serie metingen verwijst, bestaande uit een 
maximum van 8 berekende waarden (zie hoofstuk 5) kan naar een printer of PC 
worden verstuurd via een infrarood adapter of een RS232 seriële kabel (IR adapter, 
RS232 verbindingskabel en printer zijn verkrijgbaar als accessoires). Er is geen 
speciaal programma nodig voor het versturen van de gegevens naar een PC (Zie 
hoofdstuk 18).  
 
NB: Als grote hoeveelheden gegevens (meer dan 50 meetwaarden) verstuurd 

moeten worden raden wij aan om de RS232 seriële kabel te gebruiken. 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk op deze toets totdat Statistics (statistieken) verschijnt op het display 
 

▼▲ druk op deze toets; Printout of statistics (statistieken printen) verschijnt op 
het display 
 

Richt de 3000 Pro meter met de IR interface (op de bovenkant) op de IR 
adapter. De afstand moet ongeveer tussen 30cm en 60cm zijn, of gebruik de 
RS232 kabel om de meter met de PC te verbinden en druk 

 

OK De gegevens worden verstuurd en In progress... (bezig…) verschijnt kort op 
het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes - - - - . 

 
NB: Statistieken en histogram printen 
 

a) U kunt het histogram samen met de statistieken printen op bijvoorbeeld de 
optionele statistieken printer. Hiervoor moeten de volgende twee dingen 
ingesteld worden voordat het print commando wordt gegeven: 
1.  Printformaat IBM 40 kolommen (zie hoofdstuk 8.4.1) 
2. Instellen van de vereiste limietwaarden in het te printen bestand (zie 

hoofdstuk 6.2.1) 
Natdat dit ingesteld is kunnen de statistieken worden geprint, eventueel 
wordt dan ook het histogram geprint. 

 

b) Het histogram kan alleen worden verzonden naar een printer die compatibel 
is met IBM-graphics met een seriële interface, zoals de printer die optioneel 
verkrijgbaar is Checkline Europe. Het histogram kan niet worden verzonden 
naar een PC. Het histogram op de PC worden berekend door middel van 
bepaalde functies in EXCEL. Hiervoor dient u de gegevens naar een PC te 
verzenden. 
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5.2 Printen/versturen van metingen en statistieken 
 
De opgeslagen enkele waarden van het bestand dat nu actief is samen met een 
maximum van 8 statistische waarden kunnen worden verstuurd zoals genoemd in 
hoofdstuk 5.1. Als u gegevens wilt printen of versturen van een bestand dat al 
gesloten is, kan dit middels het menu item Gegevens versturen naar printer/PC 
(zie hoofdstuk 8). 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk op deze toets totdat Statistics (statistieken) verschijnt op het scherm 
 

OK druk op deze toets; Printout of statistics (statistieken printen) verschijnt op 
het display 

 

▼▲ druk op deze toets totdat Printout stat. + readings (statistieken en 
meetwaarden printen) verschijnt op het display 

 

Richt de 3000 Pro meter met de IR zender (aan de bovenkant) op de IR 
adapter. De afstand tussen meter en adapter moet ongeveer 30cm tot 60cm 
zijn. U kunt ook de RS232 kabel verbinden met de PC. Druk vervolgens op: 

 

OK De gegevens worden verstuurd en In progress... (bezig…) verschijnt kort op 
het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes - - - - . 

 
5.3 Weergeven van statistieken op het scherm 
 
Dit hoofdstuk behandeld hoe de verschillende berekende waarde van enkele 
meetwaarde statistieken of blokwaarde statistieken weergegeven kunnen worden. 
De max. 8 opgeslagen statistische waarden kunnen elk moment op het scherm 
weergegeven worden. 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk op deze toets totdat Statistics (statistieken) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Printout of statistics (statistieken printen) verschijnt op 
het display 

 

▼▲ druk op deze toets totdat Display of statistics (statistieken weergeven) 
verschijnt op het display 

 

OK Het Aantal metingen {of Aantal gemiddelde waarden} verschijnt op het 
display 

 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets; de volgorde van de statistieken verschijnt 
als volgt op het display: Mean value (gemiddelde), Standard deviation 
(standaard deviatie), Maximum, Minimum, Variation coefficient (variantie 
coëfficiënt), {of Average of mean values (gemiddelde van gemiddelde 
waarden), de Standard deviation of mean values (standaard deviatie van 
gemiddelde waarden), de Maximum of mean values (maximum van 
gemiddelde waarden), de Minimum of mean values (minimum van 
gemiddelde waarden), de Variation coefficient of the mean values 
(variantie coëfficiënt van gemiddelde waarden)} en de Process capability 
indices (proces capabiliteitsindex) Cp and Cpk. 
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1st Note: Voor het versturen van gegevens van de 3000 Pro naar een PC dient 
een mogelijke disk met stuurprogramma’s voor de IR adapter niet 
gebruikt of geïnstalleerd te worden. 

 
2nd Note: Alle (mogelijk) overige infrarood ontvangers op de PC moeten 

uitgeschakeld worden via het Windows Configuratiescherm. Dit moet 
gedaan worden voordat de optionele IR adapter aangesloten wordt en 
voordat HyperTerminal gestart wordt.  

 
Het is noodzakelijk dat het IR signaal perfect wordt ontvangen en geëvalueerd 
gedurende het transfer proces. Om deze reden moet de infrarood adapter die het 
licht ontvangt beschermd worden van externe interferentie. U dient om deze reden 
te letten op het volgende: 
• Stel de infrarood ontvanger niet bloot aan direct zonlicht 
• Gebruik de IR adapter niet dichtbij filamenten en halogeen lampen. De afstand 

tussen de adapter en de lamp dient groter te zijn dan 1 meter 
• Het infrarood zender/ontvanger scherm van de meter en de adapter moeten 

parallel en tegenover elkaar geplaatst en op elkaar gericht worden met een 
afstand van ongeveer 30 cm tot 50 cm 

• Als u het versturen van gegevens heeft gestart d.m.v. de OK toets, houdt dan de 
infrarood zender op de meter gericht op de IR adapter totdat de groene LED op 
de adapter uitschakelt. 

 
NB: Om de bovenstaande mogelijke problemen te voorkomen kunt u de optionele 

RS232 seriële interface kabel gebruiken voor het versturen van gegevens 
naar een PC. Het bewegen van de meter tijdens het verzendproces via 
infrarood kan leiden tot verzendfouten bij het versturen van grote 
hoeveelheden gegevens (over het algemeen meer dan 50 meetwaarden). 
Het gebruik van de interface kabel lost dit nadeel op. 

 
U kunt nu gegevens versturen zoals beschreven in de hoofdstukken 5.1 en 5.2, of 
8.1 en 8.3. 
 
13.2 Gegevens versturen naar een PC met de RS232 interface kabel 
 
Procedure: 
 

Verbind de RS232 interface kabel met een PC. Wanneer gegevens verstuurd 
worden naar een PC dient het programma “HyperTerminal“ eerst geactiveerd te 
worden. Hoofdstuk 14 beschrijft de activatie van dit Windows programma.U kuntn 
nu de gegevens versturen volgens hoofdstuk 5.1 en 5.2, of 8.1 en 8.3. 
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12.0 BETEKENIS VAN TOETSEN 
 
▼ MENU ▲ toets 
 

De pijltjestoetsen hebben een aantal functies. Afhankelijk van het menu item waarin 
u zich bevindt kunt u deze toetsen gebruiken om: 
a) te bladeren door de menu items 
b) kalibratiewaarden, limietwaarden en een nulcorrectie waarde in te stellen 
c) te bladeren door opgeslagen enkele meetwaarden 
 
OK toets 
 

Gebruik deze toets om: 
a) de keuze van een menuitem te bevestigen en daarme naar het daaronder 

gelegen submenu te gaan 
b) een instelling op te slaan of een kalibratie of instelling van limietwaarden te 

bevestigen 
 
ESC toets 
 

Met deze toets kunt u: 
a) terug gaan naar het vorige menu niveau tot het start scherm (- - - -) 
b) de laatste meetwaarde meteen na het meten verwijderen 
c) een instellingsactie onderbreken 
 
 
13. GEGEVENS VERSTUREN NAAR PRINTER/PC 
 
- draadloze infrarood interface 
- met kabel verbonden RS232 interface 
De volgende paragrafen beschrijven het versturen van gegevens naar de optionele 
printer of naar ene PC m.b.v. de infrarood adapter of de seriële RS232 kabel. 
 
13.1 Draadloos gegevens versturen naar printer/PC via IR poort 
 
De seriële interface instellingen van de printer en van de PC moeten als volgt 
ingesteld zijn voordat gegevens verstuurd worden: 
- Bits per seconde:  9600 
- Databits:   8 
- Pariteit:   Geen 
- Stopbits:   1 
- Datatransportbesturing: Geen 
 
Procedure: 
 

Verbind de IR adapter with a PC of zet de optioneel IR printer aan (Lees de 
handleiding van de optionele printer voor het instellen van de juiste instellingen). 
Wanneer u gegevens verstuurd naar een PC moet het gegevens transfer 
programma “HyperTerminal“ geactiveerd worden. Hoofdstuk 14 beschrijft de 
activatie procedure van dit op Windows gebaseerde programma. 
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Om door te gaan met meten dient u herhaaldelijk op ESC te drukken totdat u het 
start scherm met de vier streepjes - - - - weer voor u heeft. 
 
5.4 Weergeven van opgeslagen metingen op het scherm 
 
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe opgeslagen enkele waarden op het scherm 
kunnen worden weergegeven op elk moment. 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk op deze toets totdat Statistics (statistieken) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Printout of statistics (statistieken printen) verschijnt op 
het display 

 

▼▲ druk op deze toets totdat Display of measurements (meetwaarden 
weergeven) verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; de eerste enkel waarde verschijnt op het display 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets. De volgende enkele waarden met een 
opeenvolgende nummer worden weergegeven. 

 

Om door te gaan met meten dient u herhaaldelijk op ESC te drukken totdat u het 
start scherm met de vier streepjes - - - - weer voor u heeft. 
 
5.5 Verwijderen van metingen en statistieken 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk op deze toets totdat Statistics (statistics) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Printout of statistics (statistieken printen) verschijnt op 
het display 

 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Deletion stat. + readings 
(statistieken + meetwaarden verwijderen) verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets. De statistieken met bijbehorende enkele meetwaarden 
worden verwijderd. Statistics deleted (statistieken verwijderd) verschijnt kort 
op het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes - - - - . 

 
5.6 Snel verwijderen van metingen en statistieken  

(zonder Gebruik te maken van het menu) 
 
Procedure: (zie de NB op de blad met de menustructuur) 
 

ESC druk herhaaldelijk op deze toets totdat het star scherm met de vier streepjes 
- - - - verschijnt op het display 

 

ESC druk op deze toets; Delete readings + statistics? (meetwaarden + 
statistieken verwijderen?) verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Readings + stat. deleted (meetwaarden en statistieken 
verwijderd) verschijnt kort op het display gevolgd door het start scherm met 
de vier streepjes - - - - . 
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5.7 Statistieken instellen 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de activatie van enkele-waarde of blokwaarde statistieken 
en de weergave van online statistieken. Alle gemeten enkele waarden worden 
statistisch geanalyseerd in de functie Single-value statistics (enkele-waarde 
statistieken): N, x, s, max, min, Kvar. Een gemiddelde waardde wordt berekend van 
elk blok met meetwaarden, bijvoorbeeld van 5 metingen, in de functie Block-value 
statistics (blokwaarde statistieken). De andere statistische meetwaarden refereren 
altijd alleen naar de gemiddelde waarde van de blokken. De grootte van de blokken 
kan vooraf ingesteld worden op 5 meetwaarden of meer voor elk gegevensbestand. 
 
5.7.1 Activatie van enkele-waarde statistieken 
 
De enkele-waarde statistieken zijn altijd actief vanaf levering van de fabriek of na 
een totale reset. Indien dit gewijzigd en opnieuw geactiveerd dient te worden moet 
de volgende procedure gevolgd worden: 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk op deze toets totdat Statistics (statistieken) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets. Printout of statistics (printen van statistieken) verschijnt 
op het display 

 

▼▲ druk op deze toets totdat Statistic settings (statistieken instellen) verschijnt 
op het display 

 

OK druk op deze toets. Single/block value stat. (enkele-waarde of blokwaarde 
statistieken) verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets. Single val. stat. switch ON (enkele-waarde statistieken 
inschakelen) verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets. Single val. stat. switched ON (enkele waarde 
statistieken ingeschakeld) verschijnt op het display gevolgd door het start 
scherm met de vier streepjes - - - -. 

 

De nieuwe metingen worden nu geëvalueerd in de enkele-waarde statistieken mode 
 
5.7.2 Activatie van blok-waarde statistieken 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk op deze toets totdat Statistics (statistieken) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets. Printout of statistics (statistieken printen) verschijnt op 
het display 

 

▼▲ druk op deze toets totdat Statistic settings (statistische instellingen) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets. Single/block value stat. (enkele waarde/blokwaarde 
statistieken) verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets. Single val. stat. switch ON (enkele waarde statistieken 
inschakelen) verschijnt op het display 
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NB:  Nadat de batterijen geplaatst zijn en de meter voor het eerst ingeschakeld 
 wordt toont het display: 

a) Deutsch (Duits) als de aanbevolen taal: 
bevestig met „OK“ of selecteer een andere taal met behulp van de 
„Menu“ pijltjestoetsen en bevestig met „OK“, hierna toot het display: 

b) aanbeveling voor voor Data (datum) en Time (tijd): Bevestig dit met „OK“ 
of selecteer met de „Menu“ pijltjestoetsen de juiste instelling en bevestig 
met „OK“ (let op de instructies op het scherm) 

 
9.8 Taal instellen 
 
U kunt kiezen uit: English (Engels, Deutsch (Duits), Français (Frans) 
Procedure: gelijk aan hoofdstuk 9.1 (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 
 
10.0 TOTALE RESET NAAR STANDAARDINSTELLINGEN 
 
Attentie: Deze instelling resulteert in het volgende: 
a) Alleen in de directe mode worden opgeslagen metingen, statistieken, kalibratie 

instellingen, limietwaarden, nulcorrectie waarde verwijderd, de gegevens 
bestanden met een naam worden niet verwijderd. 

b) Alleen in de directe mode: reset naar fabriekskalibratie en deactivatie van de 
continu mode, dit geldt niet voor de gegevensbestanden. 

c) Alleen in de directe mode: reset naar automatische FN mode (indien mogelijk) 
d) In de directe mode en de meetbestanden mode: reset van alle opties naar de 

eerste menu optie in elk submenu van het menu Options (opties) bijvoorbeeld 
Backlight OFF (achtergrondverlichting uit), μm activated (μm geactiveerd) etc. 

 
NB: In hoofdstuk 22 vindt u een tabel met de instellingen van de meter nadat 

deze is ingesteld naar de standaardinstellingen. 
 
procedure: 
 

Schakel de meter uit 
 

Druk op ESC en hou deze ingedrukt, daarna: 
 

Schakel de meter aan, de welkomstekst verschijnt op het display gevolgd door het 
start scherm met de vier streepjes - - - - . 
 
 
11.0 WEERGAVE VAN ALLE SEGMENTEN TER CONTROLE 
 
procedure: 
 

Schakel de meter uit. Druk op de Omhoog pijl en houd deze ingedrukt, druk nu ook 
op de aan/uit knop, de meter schakelt aan en alle segmenten verschijnen op het 
display. Nadat de toetsen losgelaten zijn verschrijnt het start scherm gevolgd door 
de vier streepjes - - - -. 
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OK druk op deze toets; Backlight OFF (achtergrondverlichting uit) (of een optie) 
verschijnt op het display 

 

▼▲ druk op deze toets om te kiezen tussen: 
Backlight OFF (achtergrondverlichting uit) of 
3 secs. backlight (achtergrondverlichting 3 seconden aan) of 
Permanent backlight (permanente achtergrondverlichting) 

 

OK druk op deze toets; 
Backlight switched OFF (achtergrondverlichting uitgeschakeld) of 
Backlight 3 secs. switched ON (achtergrondverlichting 3 seconden aan) of 
Perm. backlight switched ON (permanente achtergrondverlichting aan) 
verschijnt kort op het display, afhankelijk van de keuze, gevolgd door het 
start scherm met de vier streepjes - - - - . 

 
9.2 Signaal lamp Aan/Uit 
 
Om een meting te bevestigen kan de signaal lamp aan-/uitgezet worden 
Procedure: gelijk aan hoofdstuk 9.1 (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 
9.3 Selecteren van uitschakel modi 
 
Keuze tussen autmatische uitschakeling na 1,5 minuten of permanent aan 
Procedure: gelijk aan hoofdstuk 9.1 (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 
9.4 Alarm On/Off 
 
Om een meting te bevestigen kan het alarm aan-/uitgeschakeld worden 
Procedure: gelijk aan hoofdstuk 9.1 (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 
9.5 Meeteenheden µm/mils 
 
Metrisch eenheden systeem (μm) of inch eenheden systeem (mils) 
Procedure: gelijk aan hoofdstuk 9.1 (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 
9.6 Welkomstekst Aan/Uit 
 
Welkomstekst verschijnt wel of niet op het display)  
Procedure: gelijk aan hoofdstuk 9.1 (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 
9.7 Datum en tijd instellen  
 
Procedure: gelijk aan hoofdstuk 9.1 or according to the displayed instructions  
(ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
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▼▲ druk op deze toets. Block val. stat. switch ON (blokwaarde statistieken 
inschakelen) verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets. Het nummer van de blokwaarde instelling en Set block 
size (stel blokgrootte in) verschijnt op het display 

 

▼▲ druk op deze toets en stel de blokgrootte in (alleen 5 of hoger dan 5) 
 

OK druk op deze toets. Block val. stat. switched ON (blokwaarde statistieken 
ingeschakeld) verschijnt op het display gevolgd door het start scherm met de 
vier streepjes - - - - . 

 

De nieuwe metingen worden nu geëvalueerd in de blokwaarde statistieken mode. 
 
5.7.3 Online statistieken instellen 
 
Optioneel kan een gereduceerd statistiekenblok weegegeven worden op het scherm 
a) De huidige actieve statistieken kunnen worden weergegeven: 

N (aantal meetwaarden), 
x (gemiddelde waarde) en 
s (standaard deviatie) 

of 
b) de huidige actieve statistieken kunnen worden weergegeven: 

N (aantal meetwaarden), 
↑ (maximum waarde) 
↓ (minimum waarde) 
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6.0 MEETMODE (3e menu item) 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de activatie van: 
1. de meetmethode (alleen mogelijk met de 3000 Pro FN versie), 
2. de boven en onder limietwaarde, 
3. de continue meetmode, 
4. de nulstelling functie. 
 
Afhankelijk van de versie van de meter kunt u meten op: 
a) ferromagnetisch staal (3000 Pro F); het display geeft Ferr weer. 
b) non-ferro metalen en non-ferrous metals and on roestvrije stalen (3000 Pro N); 

het display geeft Non-Ferr weer. 
c) beide typen metalen (a en b) (3000 Pro FN); het display geeft AUTO FN of Ferr 

of Non-Ferr weer. De fabrieksinstelling voor deze meter is ingesteld op Auto FN 
identification (automatische Ferro/Non-Ferro identificatie). 

 
6.1 Meetmodi instellen: Automatisch FN, Ferro en Non-Ferro mode 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Measuring mode (meetmode) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Auto.FN, Ferr, Non-Ferr verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Ferrous (F) (ferro) verschijnt op het display 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets; Ferrous (F) (ferro) of Non-Ferrous (non-
ferro) of Auto FN identification (automatische Ferro/Non-Ferro identificatie) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets om de meetmode in te stellen die u wilt activeren. Ofwel 
AUTO FN of Ferr of Non-Ferr verschijnt op het display 

 

De ingestelde meetmode verschijnt kort op het display gevolgd door het start 
scherm met de vier streepjes - - - - 
 
6.2 Limieten 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het instellen van limietwaarden. Om uw metingen beter te 
kunnen controleren kunt u een boven- en onderlimiet waarde instellen. Dit is handig: 

• tijdens het meten 
• voor latere evaluatie van meetwaarden tijdens het bekijken van enkele waarden 
• voor evaluatie van uitgeprinte meetwaarden 

Als het bovenlimiet is overschreden of het onderlimiet niet gehaald zal een 
geluidssignaal te horen zijn en er verschijnt een melding op het display (↑ of ↓ 
verschijnt op het display). 
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▼▲ druk op deze toets om Statistics (statistieken) of Readings (metingen) of 
Statistics and readings (statistieken en metingen) 
 

OK druk op deze toets; 
Printing content Statistics (print statistieken) of 
Printing content Readings (print meetwaarden) of 
Printing content Statistics and readings (print statistieken+meetwaarden) 
verschijnt kort op het display, afhankelijk van de keuze, gevolgd door het 
start scherm met de vier streepjes - - - - 

 

Na deze instelling kunt u meten in het laatst geopende bestand of in de directe 
mode 
 
8.4.3 Een histogram inclusief statistische gegevens printen 
 
U kunt een histogram inclief de statistieken weergeven als u de volgende twee 
instellingen op de meter aan zet op de meter voordat u gaat printen: 
 

1) Printformaat IBM 40 columns (IBM 40 kolommen) (zie hoofdstuk 8.4.1) 
 

2) Vereiste limietwaarde instellingen het het betreffende bestand (zie 6.2.1) 
 

Nadat dit ingesteld is kunt u het printen van statistieken starten (zie hoofdstuk 5.1 of 
hoofdstuk 8.4.2) 
 
NB: Het histogram kan alleen verstuurd worden naar een IBM-grafisch 

compatibele pritner met een seriële interface, bijvoorbeeld de optionele 
printer van Checkline Europe. Het histogram kan niet verstuurd worden naar 
een PC. De weergave van het histogram op een PC is mogelijk door middel 
van de functies in EXCEL. Hiervoor dient u de gegevens naar een PC te 
versturen. 

 
 
9.0 OPTIES (6e menu item) 
 
U kunt de instellingen die hieronder worden beschreven instellen in dit menu item. 
Deze instellingen blijven bewaard als u de meter uit-/inschakeld. Bij aflevering van 
de meter, of na een volledige reset is de eerste optie uit elk menu van het menu 
Options (opties) altijd ingesteld. 
 
9.1 Achtergrondverlichting Aan/Uit 
 
(Achtergondverlichting UIT; 3 seconden aan, daarna uit; permanent aan) 
 

Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Options (opties) verschijnt op het 
display. 

 

OK druk op deze toets; Backlight (achtergrondverlichting) verschijnt op het 
display. 

 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Backlight (achtergrondverlichting) (of 
de gewenste optie) verschijnt op het display 
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b) het instellen van de te printen inhoud, bijvoorbeeld of alleen de metingen of 
zowel de metingen als de statistieken verstuurd moeten worden. 

 
8.4.1 Het printformaat instellen op IBM of ASCII 
 
NB: Nadat dit ingesteld is blijft het geselecteerde printformaat actief voor het 

versturen van alle gegevens totdat het weer wordt veranderd, de instellingen 
blijven zelfs bewaard als u de meter uit en weer aan zet. 

 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Transfer to printer/PC (versturen 
naar printer/PC) verschijnt op het display. 

 

OK druk op deze toets; Send active file (zend actief bestand) verschijnt op het 
display. 

 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Format (formaat) verschijnt op het 
display. 

 

OK druk op deze toets; Printing format (print formaat) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; ASCII 20 columns verschijnt op het display 
 

▼▲ druk op deze toets om IBM graphic 40 columns of ASCII 20 columns te 
selecteren 

 

OK druk op deze toets; Print format IBM graphic (print formaat IBM grafisch) of 
Print format ASCII (print formaat ASCII) verschijnt kort op het display, 
afhankelijk van de keuze, gevolgd door het start scherm met de vier 
streepjes - - - - 

 

Na het instellen kunt u meten met het bestand dat voor het laatst open was of in de 
directe mode. 
 
8.4.2 Instellen van de te printen inhoud (metingen en/of statistieken) 
 
(Alleen statistieken of alleen meetwaarden of statistieken en meetwaarden) 
NB: Na het instellen blijft de geselecteerde instelling van de printinhoud actief 

totdat deze wordt gewijzigd, de instelling blijft ook actief na het uit/aanzetten 
van de meter. 

 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Transfer to printer/PC (versturen 
naar printer/PC) verschijnt op het display. 

 

OK druk op deze toets; Send active file (zend actief bestand) verschijnt op het 
display 

 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Format (formaat) verschijnt op het 
display. 

 

OK druk op deze toets; Printing format (printformaat) verschijnt op het display 
 

▼▲ druk op deze toets; Printing content (printinhoud) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Statistics (statistieken) verschijnt op het display 
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6.2.1 Limietwaarden instellen 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Measuring mode (meetmode) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Auto.FN, Ferr, Non-Ferr verschijnt op het display 
 

▼▲ druk op deze toets; Limits (limieten) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Limits setting (limieten instellen) verschijnt op het 
display 

 

▼▲ druk op deze toets; de laatste ingestelde numerieke waarde voor het 
onderlimiet en Set lower limit value (stel onderlimiet waarde in) verschijnen 
op het display 

 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat het gewenste onderlimiet is ingesteld 
en wordt weergegeven op het display 

 

OK druk op deze toets; de laatste ingestelde numerieke waarde voor het 
bovenlimiet en Set upper limit value (stel bovenlimiet waarde in) 
verschijnen op het display 

 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat het gewenste bovenlimiet is ingesteld 
en wordt weergegeven op het display 

 

OK druk op deze toets; Limits have been set (limieten zijn ingesteld) verschijnt 
kort op het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes - - - - 

 
NB: Wanneer metingen worden uitgeprint wordt een > teken voor de 

meetwaarden als de bovenlimiet wordt overschreden en een < teken wordt 
voor de meetwaarde geprint wanneer de onderlimiet niet is gehaald. 

 
6.2.2 Limietwaarden verwijderen 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Measuring mode (meetmode) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Auto.FN, Ferr, Non-Ferr verschijnt op het display . 
 

▼▲ druk op deze toets; Limits (limieten) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Limits setting (limieten instellen) verschijnt op het 
display 

 

▼▲ druk op deze toets; Deletion of limits (limieten verwijderen) verschijnt op 
het display 

 

OK druk op deze toets. Limits deleted (limieten verwijderd) verschijnt kort op 
het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes - - - - . 
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6.3 Continu mode (Scan mode) 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkheden en de activatie/deactivatie van de continu 
mode. Nadat de scan mode is geactiveerd worden de meetwaarden bijna continu 
weergegeven nadat de meetsonde op het te meten oppervlak geplaatst is. Het 
display geeft maximaal 180 metingen/minuut weer. 
 
• Meten in buizen: de scan mode is nuttig bij metingen met de meetsonde met 90 

graden gedraaide meetkop FN/90 in buizen. De minimum dikte kan eenvoudiger 
gedetecteerd worden. 

• Metingen op grotere oppervlakten: Verschillen in laagdikte kunnen sneller 
gedetecteerd worden in de scan mode dan in de standaard mode, de meter hoeft 
niet meer opgetilt te worden na elke meting. 

 
6.3.1 Activatie van continu mode (Scan mode) 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Measuring mode (meetmode) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Auto.FN, Ferr, Non-Ferr verschijnt op het display 
 

▼▲ druk op deze toets totdat Continuous mode (continu mode) verschijnt op 
het display 

 

OK druk op deze toets; Continuous mode activate (activeer continu mode)
 verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Continuous mode activated (continu mode 
geactiveerd) verschijnt kort op het display gevolgd door het start scherm met 
de vier streepjes - - - - . 

 
6.3.2 Deactivatie van continu mode 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Measuring mode (meetmode) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Auto.FN, Ferr, Non-Ferr verschijnt op het display 
 

▼▲ druk op deze toets totdat Continuous mode (continu mode) verschijnt op 
het display 

 

OK druk op deze toets; Continuous mode deactivate (continu mode 
deactiveren) verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Continuous mode deactivated (continu mode 
gedeactiveerd) verschijnt kort op het display 
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OK druk op deze toets; Select file (kies bestand) en bijv. D002 verschijnen op 
het display 

 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat het gewenste bestand bijv. D003, 
verschijnt op het display bij Select file (kies bestand). Wanneer de IR 
adapter gebruikt wordt dient de IR zender van de 3000 Pro (op de 
bovenzijde) op de adapter gericht te worden. De afstand dient tussen 30 en 
60cm te zijn. Indien er meer dan 50 metingen verstuurd moeten worden dient 
u de optionele RS232 kabel te gebruiken en 

 

OK druk op deze toets; In progress... (bezig…) en bijv. D001, verschijnt kort op 
het display; de gegevens worden geprint of verstuurd naar de PC. Hierna 
verschijn Select file (kies bestand) met een andere bestandssuggestie bijv. 
D004, verschijnt weer op het display 

 

Herhaal de vorige 2 stappen om een ander bestand te versturen of 
 

ESC druk op deze toets totdat het start scherm met de vier streepjes - - - - en de 
naam bijv. D005, van het bestand dat als laatste was gemaakt verschijnen 
op het dipslay. Het verzendproces is voltooid. 

 

Als u dit huidige actieve bestand sluit kunt u meten in de directe mode. 
 
8.3 Alle opgeslagen bestanden verzenden naar printer/PC 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het proces van het versturen van alle bestanden in het 
geheugen. De gegevens die opgeslagen zijn in de directe mode worden niet 
verstuurd in dit proces. 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Transfer to printer/PC (versturen 
naar printer/PC) verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Send active file (zend actief bestand) en bijv. D001 of 
Direct verschijnt op het display 

 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Send all files (zend alle bestanden) 
verschijnt op het display. W Wanneer de IR adapter gebruikt wordt dient de 
IR zender van de 3000 Pro (op de bovenzijde) op de adapter gericht te 
worden. De afstand dient tussen 30 en 60cm te zijn. Indien er meer dan 50 
metingen verstuurd moeten worden dient u de optionele RS232 kabel te 
gebruiken en 

 

OK druk op deze toets; In progress... (bezig…) verschijnt kort op het display; 
alle bestanden worden verstuurd. Hierna verschijnt het start scherm met de 
vier streepjes - - - - op het display. 

 

U kunt nu meten in de directe mode. 
 
8.4 Alle printformaten en inhoud formatteren 
 
Dit hoofdstuk beschrijft 
a) de instelling van het formaat voor het versturen van gegevens in het IBM 40 

kolommen of in het ASCII 20 kolommen formaat en 
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8.0 GEGEVENS VERSTUREN NAAR PRINTER/PC (5e menu item) 
 
Dit hoofdstuk beschrijft: 
1. het proces van gegevens versturen naar een printer/PC, 
2. het proces van een bestand voor verzending selecteren, 
3. de instellingen voor het verzenden van gegevens in het IBM 40 kolommen 

formaat of in het ASCI 20 kolommen formaat, 
4. het vooraf bepalen van te printen inhoud, of alleen de meetwaarden of de 

meetwaarden en de statistieken verstuurd moeten worden in alle toekomstige 
verzendprocessen. 

 
8.1 Een actief bestand versturen naar printer/PC 
 
NB: Als alternatief kunnen de gegevens van het bestand dat nu geopend is ook 

verstuurd worden in het 2de menu item Statistieken (zie ook hoofdstuk 5.1 en 
5.2). 

 
Dit hoofdstuk beschrijft het versturen van gegevens van het bestand dat nu 
geopend is  via de infrarood interface d.m.v. een infrarood adapter of via de RS232 
seriële interface kabel. U kunt de IR adapter en de interface kabel beide verbinden 
met de PC, de printer is al uitgerust met een Infrarood poort. (zie hoofdstuk 18). 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Transfer to printer/PC (versturen 
naar printer/PC) verschijnt op het display. 

 

OK druk op deze toets; Send active file (zend actief bestand) en bijv. D001, 
verschijnen op het display. Wanneer de IR adapter gebruikt wordt dient de IR 
zender van de 3000 Pro (op de bovenzijde) op de adapter gericht te worden. 
De afstand dient tussen 30 en 60cm te zijn. Indien er meer dan 50 metingen 
verstuurd moeten worden dient u de optionele RS232 kabel te gebruiken en 

 

OK druk op deze toets; In progress... (bezig…) en bijv. D001, verschijnt kort op 
het display; de gegevens worden geprint of verstuurd naar de PC. Daarna 
verschijnt het start scherm met de vier streepjes - - - - op het display.  

 

U kunt nu verder meten in het nu geopende bestand, of na het sluiten hiervan in een 
ander bestand. 
 
8.2 Selecteren en verzenden van een opgeslagen bestand naar printer/PC 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Transfer to printer/PC (versturen 
naar printer/PC) verschijnt op het display. 

 

OK druk op deze toets; Send active file (zend actief bestand) en bijv. D001, 
verschijnen op het display 

 

▼▲ druk op deze toets; Select file (kies bestand) en bijv. D002 verschijnen op 
het display 
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6.4 Nulstelling mode (nulwaarde onderdrukking) 
 
In deze mode kan een constante positieve of negatieve waarde ingesteld worden. 
Deze waarde wordt dan automatisch toegevoegd bij of afgetrokken van elke 
gemeten waarde. Verder wordt de ingestelde nulwaarde altijd onderin het display 
weergegeven ter herinnering. 
 
Deze meetmode is handig wanneer de bovenste laag in een coating systeem 
bestaande uit meerdere lagen moet worden bepaald. Als de onderste lagen bekend 
zijn en van constante dikte zijn kan de dikte van deze lagen ingesteld worden als 
negatieve waarde. Het display geeft bij metingen alleen de waarde van de bovenste 
laag weer. 
 
Deze mode kan ook geselecteerd worden voor metingen op ruwe metalen 
oppervlakten. In dit geval wordt het effect van de ruwheid op de metalen ondergrond 
zonder coating ingesteld als een negatieve. De meter zal in dit geval de laagdikte 
aangeven op de pieken van de ruwe ondergrond. 
 
6.4.1 Instelling van nulpunt waarde 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Measuring mode (meetmode) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Auto.FN, Ferr, Non-Ferr verschijnt op het display 
 

▼▲ druk op deze toets totdat Zero offset (nul instelling) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Zero offset setting (nulpunt instellen) verschijnt op het 
display 

 

OK druk op deze toets; het getal dat de laatste keer was ingesteld en Set zero 
offset (stel nulpunt in) waarde verschijnen op het display 

 

▼▲ druk op deze toets totdat the vereiste nulpunt correctie waarde verschijnt op 
het display. 

 

OK druk op deze toets; Zero offset has been set (nulpunt correctie ingesteld) 
verschijnt kort op het display gevolgd door het start scherm met de vier 
streepjes - - - - . 

 
Alle metingen worden nu gecorrigeerd met de ingestelde nulpunt correctie-waarde. 
Als bijvoorbeeld -12,5μm/-0,5mils ingesteld is, is de weergegeven waarden 
12,5μm/0.5mils kleiner. 
 
Note: Om u te herinneren aan de ingestelde nulpunt correctie-waarde, wordt de 

ingestelde nulpunt correctie-waarde, bijv. Δ = -0,5, weergegeven onder de 
gemiddelde waarde op het display na de eerste meting. 
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6.4.2 Verwijderen van nulpunt waarde 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Measuring mode (meetmode) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Auto.FN, Ferr, Non-Ferr verschijnt op het display 
 

▼▲ druk op deze toets totdat Zero offset (nul instelling) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Zero offset setting (nulpunt instellen)verschijnt op het 
display 

 

▼▲ druk op deze toets; Deletion of zero offset (nulpunt correctie verwijderen) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Zero offset deleted (nulpunt correctie verwijderd) 
verschijnt kort op het display gevolgd door het start scherm met de vier 
streepjes - - - - . 

 
7.0 GEHEUGEN (4e menu item) 
 
De 3000 Pro laagdiktemeter heeft twee typen geheugen bestanden: 
 

1. De Directe mode met een opslagcapaciteit van maximaal 100 meetwaarden 
voor zowel de F als de N mode. Directe metingen zijn altijd mogelijk in deze 
modus als het alfanumerieke gegevensbestand is gesloten na het opslaan van 
meetwaarden (beschreven in hoofdstuk 2). Deze directe mode maakt meteen 
meten mogelijk na kalibratie zonder dat aan het “directe” bestand een naam 
hoeft worden gegeven. Alle instellingen, zoals de invoer van limietwaarden, de 
invoer van nulwaarde correcties en de activatie van de scan mode kunnen ook 
individueel aan/uitgezet of ingesteld worden in deze mode. De instellingen 
blijven behouden totdat ze worden overschreven of verwijderd. 

 

2. De gegevensbestanden met alfanumerieke namen. Het is mogelijk maximaal 
250 gegevensbestanden met elk een unieke bestandsnaam te beheren.De 
bestandsnamen worden ingevoerd met behulp van een alfabet-nummer 
structuur via het toetsenbord van de meter. De individuele instellingen, zoals 
kalibratie waarden, limietwaarden, nulwaarde correcties en scan mode worden 
opgeslagen in elk databestand samen met de meetwaarden. In totaal kunnen 
maximaal 10.000 meetwaarden opgeslagen worden in dit geheugen. De alfabet-
nummer structuur geeft de tekens als volgt weer: 1 ... 0; A ... Z; _, -, &. 

 
7.1.1 Nieuw bestand met „Gebruik huidige kalibratie“ 
 
Dit hoofdstuk beschrijft: 
a) de creatie van een nieuw betand en de invoer van een nieuwe automatisch 

gegenereerde of individuele bestandsnaam en 
b) het versturen van „huidige actieve instellingen“ die u heeft ingesteld in het laatst 

gebruikte andere bestand bijv. kalibratie waarden, limietwaarden, nulwaarde 
correcties en scan mode. 
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OK druk op deze toets; Delete one file (één bestand verwijderen) verschijnt op 
het display 

 

▼▲ druk op deze toets; Select file (bestand selecteren) en de naam van het 
bestand dat het laatst geopend is verschijnen op het display 

 

OK druk op deze toets om het bestand dat verwijderd dient te worden te 
selecteren, bijv. D002 

 

OK druk op deze toets; bijv. File D002 deleted (bestand D002 verwijderd) 
verschijnt op het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes 
- - - - 

 

Hierna verschijnt Direct mode (directe mode) en u kunt uw metingen voortzetten in 
de directe mode. 
 
7.5.2 Alle bestanden verwijderen 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het proces van het verwijderen van alle bestanden. Alle 
bestandsnamen, meetwaarden en instellingen worden verwijderd. De inhoud van de 
directe mode wordt niet verwijderd door deze actie. 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Data memory (gegevens geheugen) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; New file (nieuw bestand) verschijnt op het display 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Delete file (bestand verwijderen) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; Delete one file (één bestand verwijderen) verschijnt op 
het display 

 

▼▲ druk op deze toets; Delete all files (alle bestanden verwijderen) verschijnt 
op het display 

 

OK druk op deze toets, Delete all files? (alle bestanden verwijderen?) verschijnt 
op het display 

 

OK druk op deze toets; All files deleted (alle bestanden verwijderd) verschijnt 
op het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes - - - - . 

 

Hierna verschijnt Direct mode (directe mode en kunt u uw metingen voortzetten in 
de directe mode. 
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7.4 De bestandsnaam wijzigen 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het proces van het wijzigen van een geopend, actief 
bestand. Indien nodig dient u het te bewerken bestand te openen met in het menu 
item Open file (bestand openen). 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Data memory (gegevens geheugen) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; New file (nieuw bestand) verschijnt op het display. 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Rename file (bestandsnaam wijzigen) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; alfabet-nummer structuur en het laatst gebruikte of 
geactiveerde bestand, bijv. D001 verschijnen op het display 

 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets om de nieuwe bestandsnaam in te geven 
bijv. D002 (zie ook 7.1 Nieuw bestand) 

 

OK druk 1 seconde op deze toets; de nieuwe bestandsnaam bijv. D002, en 
Confirm (bevestig) verschijnen op het display 

 

OK druk op deze toets; File name: (bestandsnaam) en de nieuwe 
bestandsnaam bijv. D002, verschijnen op het display gevolgd door het start 
scherm met de vier streepjes - - - - 

 

U kunt nu meten in het bestand met de nieuwe bestandsnaam of bijvoorbeeld 
zoeken naar statistieken of enkele meetwaarden 
 
7.5 Bestanden verwijderen 
 
De volgende twee hoofdstukken beschrijven het proces van het verwijderen ven een 
geselecteerd bestand of alle opgeslagen bestanden. 
  
7.5.1 Een enkel bestand verwijderen 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het proces van het verwijderen van een speciaal 
geselecteerd bestand. De bestandsnaam, de meetwaaren en de instellingen van het 
bestand worden verwijderd. 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Data memory (gegevens geheugen) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; New file (nieuw bestand) verschijnt op het display 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Delete file (bestand verwijderen) 
verschijnt op het display 

 

OK druk herhaaldelijk op deze toets totdat Delete file (bestand verwijderen) 
verschijnt op het display 
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NB: Deze mogelijk van het versturen van „huidige actieve instellingen“ maakt het 
maken van een compleet nieuw bestand makkelijker als alleen de naam 
nieuw dient te zijn maar de rest van de instellingen bijv. kalibratie waarden, 
hetzelfde moeten zijn. Indien vereist kunnen de verstuurde waarden 
natuurlijk aangepast worden in alle gegevensbestanden. 

 
Procedure: (Ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Data memory (gegevens geheugen) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; New File (nieuw bestand) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; de alfabet-nummer structuur 0123...789ABC...XYZ_- & 
<OK> <ESC> en een automatisch gegenereerde bestandsnaam, bijv. D001, 
verschijnen op het display 
a) u kunt de automatisch gegenereerde naam accepteren (bijv. D001), 
of 
b) u kunt een individuele, uit maximaal 8 tekens bestaande naam selecteren 

d.m.v. de alfabet-nummer structuur op het display 
 

OK druk 1 seconde op deze toets; bijv. Confirm D001 (bevestig D001) en sla de 
volgende 4 stappen over of i.p.v. de OK toets, druk op: 

 

ESC druk herhaaldelijk op deze toets totdat de automatisch gegenereerde 
bestandsnaam verwijderd is 

 

▼▲ druk op deze toets om de letters en cijfers te selecteren van de individuele 
bestandsnaam en 

 

OK druk op deze toets om te bevestigen 
 

OK druk 1 seconde op deze toets zodra de bestandsnaam compleet is bijv. 
ABC-123, ABC-123 en Confirm (bevestig) verschijnen op het display 

 

OK druk op deze toets; Using actual calibration (gebruik huidige kalibratie) 
verschijnt op het display. Als u deze instelling instelling accepteert, neemt u 
in dit bestand de instellingen over van het laatste actieve bestand zoals 
kalibratie waarden, limietwaarden, nulcorrectie waarde en scan mode. 

 

OK druk op deze toets 
a) de automatisch gegenereerd bestandsnaam bijv. D001 created (gemaakt) 
of 
b) de zelfgemaakte bestandsnaam bijv. ABC-123 created (gemaakt), 
verschijnt op het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes 
- - - -. U kunt nu meten in het nieuwe bestand 

 
NB: Het bestand waarvan de naam gewijzigd is dient te worden gesloten nadat 

de metingen gedaan zijn. Daarna is de directe mode weer geactiveerd voor 
snelle metingen zonder dat een bestandsnaam opgegeven hoeft te worden. 
U kunt overigens ook het bestand geactiveerd laten en een nieuw bestand 
met een nieuwe bestandsnaam maken. 
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7.1.2 Nieuw bestand met „Gebruik fabriekskalibratie“  
 
Dit hoofdstuk beschrijft: 
a) het maken van een nieuw bestand en de invoer van een nieuwe, automatisch 

gegenereerde of handmatig ingestelde bestandsnaam en 
b) het accepteren van de „fabrieksinstellingen“. 
 
NB: „Fabrieksinstellingen“ zijn de standaard ingestelde instellingen. Deze kunnen 

naar uw eigen wensen overschreven of aangepast worden. 
 
Procedure: (Ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Data memory (gegevens geheugen) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; New File (nieuw bestand) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; de alfabet-nummer structuur 0123...789ABC...XYZ_-& 
<OK> <ESC> en een automatisch gegenereerde bestandsnaam bijv. D001, 
verschijnen op het display 
a) u kunt de automatisch gegenereerde naam accepteren (bijv. D001), 
of 
b) u kunt een individuele, uit maximaal 8 tekens bestaande naam selecteren 

d.m.v. de alfabet-nummer structuur op het display 
 

OK druk 1 seconde op deze toets; bijv. Confirm D001 (bevestig D001) en sla de 
volgende 4 stappen over of i.p.v. de OK toets, druk op: 

 

ESC druk herhaaldelijk op deze toets totdat de automatisch gegenereerde 
bestandsnaam verwijderd is 

 

▼▲ druk op deze toets om de letters en cijfers te selecteren van de individuele 
bestandsnaam en  

 

OK druk op deze toets om te bevestigen 
 

OK druk 1 seconde op deze toets zodra de bestandsnaam compleet is bijv. 
ABC-123, ABC-123 en Confirm (bevestig) verschijnen op het display 

 

OK druk op deze toets; Using actual calibration (gebruik huidige kalibratie) 
verschijnt op het display 

 

▼▲ druk op deze toets; Using works calibration (gebruik fabriekskalibratie) 
verschijnt op het display. Als u deze instelling gebruik accepteert u de 
standaard fabrieksinstellingen 

OK druk op deze toets; 
a) de automatisch gegenereerd bestandsnaam bijv. D001 created (gemaakt) 
of 
b) de zelfgemaakte bestandsnaam bijv. ABC-123 created (gemaakt), 
verschijnt op het display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes 
- - - -. U kunt nu meten in het nieuwe bestand 
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NB: Het bestand waarvan de naam gewijzigd is dient te worden gesloten nadat 
de metingen gedaan zijn. Daarna is de directe mode weer geactiveerd voor 
snelle metingen zonder dat een bestandsnaam opgegeven hoeft te worden. 
U kunt overigens ook het bestand geactiveerd laten en een nieuw bestand 
met een nieuwe bestandsnaam maken. 

 
7.2 Een bestand openen 
  
Dit hoofdstuk beschrijft het proces van het openen van bestanden die al 
bestandsnamen hebben, onafhankelijk van het feit of deze gesloten of nog steeds 
open zijn. 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Data memory (gegevens geheugen) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; New file (nieuw bestand) verschijnt op het display 
 

▼▲ druk op deze toets; Open file (bestand openen) verschijnt op het display 
 

OK druk op deze toets; Select file (bestand selecteren) en de naam van het 
laatst geopende bestand bijv. D001, verschijnen op het display 

 

▼▲ druk op deze toets om het gewenste bestand te selecteren, bijv. D001 
 

OK druk op deze toets; File: D001 open (bestand: D001 open) verschijnt op het 
display gevolgd door het start scherm met de vier streepjes - - - - 

 

U kunt nu doorgaan met meten of bijvoorbeel zoeken naar opgeslagen statistieken 
of enkele meetwaarden. 
 
7.3 Een bestand sluiten 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het proces van het sluiten van het open bestand dat het 
laatst gebruikt is. De directe mode, die meteen meten zonder invoer van een 
bestandsnaam mogelijk maakt, wordt alleen geactiveerd als een bestand is gesloten 
 
Procedure: (ook terug te vinden in het blad menustructuur) 
 

▼▲ druk herhaaldelijk op deze toets totdat Data memory (gegevens geheugen) 
verschijnt op het display 

 

OK druk op deze toets; New file (nieuw bestand) verschijnt op het display 
 

▼▲ druk twee keer op deze toets; Close file (bestand sluiten) verschijnt op het 
display 

 

OK druk op deze toets; het laatst gebruikte bestand wordt gesloten en bijv. File: 
D001 closed (bestand D001 gesloten) verschijnt op het display gevolgd door 
het start scherm met de vier streepjes- - - - 

 

Na het sluiten van het bestand verschijnt Direct mode (directe mode) op het display 
en u kunt nu meten in de directe mode. 
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