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INTRODUCTIE 

 Bedankt voor het kiezen van het Dec Scanner instrument van 
Tramex.  

De Tramex Dec Scanner is een niet-destructieve impedantie 
vochtscanner ontworpen voor het detecteren en evalueren 
van  vochtcondities in dakbedekkings- en 
waterdichtingssystemen. De Dec Scanner heeft 3 
gevoeligheidsbereiken  om het in kaart brengen van een 
verscheidenheid aan daktypen en dakdiepten mogelijk te 
maken, en is uitgerust om vocht te  detecteren in de meeste 
dakbedekkings- en waterdichtingssystemen. 

Om het maximale voordeel uit uw Tramex Dec Scanner  te 
halen,  wordt u aangeraden  deze handleiding te lezen om  
vertrouwd te raken  met het instrument en de  mogelijkheden 
ervan, voordat  u een   dakonderzoeken. 

WAAROM MOET ER GETEST WORDEN ?  

Overtollig vocht in een dakbedekkings- en 
waterdichtingssysteem kan de prestaties beïnvloeden  ,  
waardoor  de thermische weerstandswaarden en energie-
efficiëntie  worden verlaagd,  de  energiekosten worden 
verhoogd en uiteindelijk structurele schade en het systeem  
worden veroorzaakt mislukking. 

WANNEER MOET ER GETEST WORDEN ? 

Het testen en inmeten van dakbedekkingssystemen moet  
worden uitgevoerd in verschillende stadia van de 
levensduur van het dakbedekkings- en 

waterdichtingssysteem : 

bij de installatie om de kwaliteit van de dakbedekking  te  
waarborgen;  

regelmatig als onderdeel van een lopend 
onderhoudsprogramma, om tijdig toezicht te houden en 
corrigerende maatregelen te nemen om grote en dure 
strippen en opnieuw dakbedekking te  voorkomen; 

 voorafgaand aan herstel of heroverkapping om de oorzaak 
en omvang van  de schade te  bepalen. 

BELANGRIJKE OPMERKING 

De signalen van dit instrument zullen niet 
doordringen in bepaalde soorten rubberen 
dakbedekkingsmateriaal  zoals sommige zwarte 
E.P.D.M en sommige Butyl Rubber. De Dec Scanner is 
niet geschikt voor  dakbedekking met elektrisch 
geleidende of metalen membranen. 

HOE DE 'DEC SCANNER' WERKT 

De Dec Scanner detecteert en evalueert de  vochtcondities in 
dakbedekkings- en waterdichtingssystemen door de  
elektrische impedantie niet-destructief te meten.  Dit is een 
methode die zeer geschikt  is  voor het verkrijgen van 

vergelijkende vochtgehaltemetingen in de vele verschillende 
soorten materialen die worden  gebruikt in de dakbedekking.  

De Dec Scanner is een  batterijgevoed, elektronisch 
instrument, dat een laagfrequent  elektronisch signaal 
genereert.   Dit signaal wordt  in het te testen  materiaal 
verzonden via een van de twee elektroden die zijn  
opgenomen in de rubberen elektrodemat, die aan de 
onderkant van het instrument  is gedrapeerd. De andere 
elektrode  ontvangt  het signaal dat door het te testen  
materiaal  wordt verzonden. De sterkte van dit signaal 
varieert in verhouding tot de hoeveelheid vocht in het  te 
testen materiaal. De Dec Scanner bepaalt de sterkte van de 
stroom en zet deze om in een vergelijkende vochtwaarde.  
Door de Dec Scanner  in  een regelmatig patroon over een 
dakbedekkingsoppervlak te  bewegen, wordt een continue 
meting verkregen en kunnen alle gebieden die vocht bevatten 
gemakkelijk worden geïdentificeerd. 

MONTAGE-INSTRUCTIES  

1. Verwijder de basiseenheid uit de draagtas met behulp van 
de handgrepen . 

2. Controleer de dichtheid van de 8 elektroden mat 
bevestigingsschroef  bevestigingsmiddelen. 

3. Om  de telescopische handgreep  in te brengen:  open het 
flip  lock-mechanisme volledig, verleng het onderste deel 
van de handgreep, steek het uiteinde  met  schroefdraad 
in de basiseenheid en draai met de klok mee totdat het 
strak is  en veilig.  

4. Breid de telescopische handgreep uit tot de gewenste 
hoogte.  Plaats de meterbeugel naar  voren en zorg ervoor 
dat de pijl  direct langs de handgreep  wijst voor optimale 
infraroodcommunicatie  tussen de basiseenheid en de  
meter van het bedieningspaneel. Sluit en vergrendel het 
klapslot. 

5. Stel het handstuk in op de gewenste positie. 

6. Verwijder de meter van het bedieningspaneel uit de 
draagtas en klem deze  op de meterbeugel. 

7. Ook inbegrepen is een map met enquêtebladen en de 
garantiekaart. (Dit moet worden ingevuld en 
geretourneerd naar Tramex Ltd, Ierland.) 
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INSCHAKELEN: Druk hierop om zowel de basiseenheid als de 
meter  van  het bedieningspaneel in te schakelen.  

LED-indicatoren: 

Base Unit LED en een van de Range LED's knipperen beide 
wanneer ze in infraroodcommunicatie zijn 
OF 
Base Unit LED is continu wanneer control panel meter is 
uitgeschakeld. 
Control Panel Meter LED is solide wanneer Base Unit is 
UITGESCHAKELD. Control Panel Meter LED toont het laatst 
gebruikte bereik. 

Als de  communicatie tussen de basiseenheid en de meter van 
het bedieningspaneel wordt onderbroken,  blijven de LED's op 
beide eenheden  continu branden. Het lezen wordt uit het 
hoofd geleerd totdat de communicatie is hersteld. 

BATTERIJ LAAG indicatie: Bij voeding op de accuspanning in 
de basiseenheid en het bedieningspaneeleenheid wordt 
gemeten.  Als het batterijniveau laag is: 

  Base Unit LED knippert gedurende 7 seconden voor base unit          
batterij. 
Control Panel Unit LED's 1, 2 en 3  knipperen afwisselend 
gedurende 5 seconden voor de batterij van het 
bedieningspaneel. 

Deze signalen geven aan dat de batterij aan vervanging toe is. 

RANGE-selectie: Druk hierop om het gewenste bereik 1 te  
selecteren, 
2, of 3. De geselecteerde bereik-LED  knippert. (Zie hieronder  
voor informatie over  bereikselectie.) 

Pas de 'Set Point'-knop aan, over een bekend droog gebied, 
om net boven nul te lezen om  de gevoeligheid van de 
meterstand  in te schakelen.  Als 
het audiosignaal  is AAN het zal piepen. (zie Audio Signal 
hieronder) 

HOLD-functie: Druk tijdens het lezen om de HOLD-functie  te 
selecteren  wanneer u een vergelijkende meting wilt 
opnemen  . De naald bevriest op de analoge wijzerplaat. De 
LED van de basiseenheid blijft continu branden terwijl de LED 
van het bedieningspaneelbereik knippert. 

Druk nogmaals om de HOLD-functie  los te laten. De BASE 
UNIT LED en de Control Panel Range LED  knipperen beide. 

AUDIOSIGNAAL: Druk twee keer snel achter elkaar om het 
audiosignaal  in  of uit te schakelen.  Wanneer dit is 
ingeschakeld,  piept dit om  metingen van meer dan 5 op de 
vergelijkende wijzerplaat aan te geven. Het audiosignaal zal 
steeds sneller piepen  naarmate de vochtmetingen toenemen 



 

Handleiding 

9. AUTOMATISCHE UITSCHAKELING: Om de  levensduur  van 
de  batterij te  sparen, worden de eenheden  automatisch 
uitgeschakeld na 20 minuten in de volgende situaties: 

Als de infraroodcommunicatie wordt onderbroken  (bijv. 
als de 
Control Panel Unit is verwijderd uit de beugel.)  Als 

een van de eenheden is  uitgeschakeld, treedt er  een 
time-out op voor de andere eenheid. 

U kunt nu beginnen met uw dakonderzoek.   Lees verder voor 
informatie over bereikselectie  en verdere 
gebruiksaanwijzingen. 

ASSORTIMENT SELECTIE 

De Dec Scanner heeft een geïntegreerde en instelbare 
kalibratiemogelijkheid  die  nauwkeurige vergelijkende 
metingen mogelijk maakt.  Er zijn 3 bereiken en ze moeten 
worden geselecteerd zoals ze het beste passen bij het te 
testen oppervlak  , bijvoorbeeld: 

 Bereik 1- Het meest geschikt voor enkellaagse en dunne 
dakbedekkingen  zoals PVC, Hypalon en andere gladde 
oppervlakken waar de isolatie nat is en vocht zich dicht bij  
het oppervlak bevindt. 

 Bereik 2 - Het meest   geschikt  voor meerlaagse 
opgebouwde en gemodificeerde systemen, mineraal 
oppervlakvilt en andere gladde of grindoppervlakken waar 
isolatie minder nat  is en vocht zich onder het oppervlak 
bevindt. 

 Bereik 3 – Het meest geschikt voor dikkere 
dakbedekkingen zoals  mastiekasfalt, dik grind en 
dakbedekking met  stenen oppervlakken. 

KALIBRATIE-INSTELLING 

Een bekend aanvaardbaar droog gebied moet altijd dienen als 
referentielocatie  voor het instellen van het instrument. 

Op een bekend acceptabel droog gebied van het 
dakbedekkingssysteem, waar de oppervlakte- en 
ondergrondisolatie en componenten droog zijn, kiest u 
het meest geschikte  bereik. Stel met behulp van de knop 
'Set Point' het  referentiepunt  in op net boven nul om de 
gevoeligheid in te schakelen.  

 Als een bekend acceptabel droog gebied  niet kan 
worden geïdentificeerd, plaatst u de Dec Scanner boven wat u 
beschouwt als   een acceptabel droog gebied.  Pas de 'Set 
Point'-knop aan totdat de naald naar het midden van de 
schaal (50)  wijst om  mogelijk drogere gebieden  te kunnen 
meten. Beweeg het instrument rond het dak en volg de 
richting van de onderste metingen totdat het gebied met de 

laagste waarde is gevonden.   Stel nu het referentiepunt  in  op 

net boven nul om de gevoeligheid in te schakelen.   In deze 
situaties kan het gebruik  van een weerstandsmeter van het 
pintype   met geïsoleerde  pennen helpen bij het bepalen van  
vochtcondities en diepte. 

HET UITVOEREN VAN EEN 
DAKONDERZOEK 

Bij het uitvoeren van  een onderzoek  is het belangrijk om 
de samenstelling van de dakbedekking  te  verifiëren,   
historische gegevens  te verzamelen met betrekking tot de 
leeftijd en het prestatierecord en een tekening van het 
dakbedekkingsplan. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon 
is van vuil en droog van regen of dauw  etc.  Aggregaat 
moet droog en van uniforme dikte zijn. 

Informatie Checklist: 

Het vastleggen van de volgende informatie zal u helpen bij 
het invullen van een uitgebreid dakonderzoek.  

Naam en nummer van het gebouw 
Datum van de enquête 
Naam van Surveyor 
Visuele inspectie van alle dakflitsen 
Visuele inspectie van daklichten  en -openingen 
Visuele inspectie van ventilatieopeningen, schoorstenen en 
andere uitsteeksels 
Visuele defecten en afwijkingen 

De dakenquête moet worden uitgevoerd met behulp van 
accessoires en gereedschappen zoals voorgesteld en in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de 
fabrikant van het  dakbedekkings- of 
waterdichtingssysteem  of de reparatiehandleiding van 
de  National Roofing Contractors Association  voor  
Daksystemen met lage helling.   

Aanvullende Tramex uitrusting: 

De Tramex RWS is een handbediende dakscanner voor 
niet-destructieve vochtanalyse  binnen de isolatie en dikte 
van het dak.  Werkend op  hetzelfde bereik als de Dec 
Scanner  kan het in combinatie worden gebruikt, waardoor  
extra metingen aan randen,  in de buurt van 
doorvoeringen, apparatuur stoepranden en knipperingen 
mogelijk zijn, en  voor metingen van onder het dak indien 
mogelijk. 

De Tramex CMEX II is een handheld digitale meter 
ontworpen voor de niet-destructieve  meting van  
vochtcondities in betonnen dekken, met toepassingen voor 
het meten van  vochtcondities in houten dekken, evenals 
omgevingsfactoren  relatieve vochtigheid en 
dauwpuntomstandigheden. 

De Tramex Infrarood Oppervlakte thermometer  maakt 
nauwkeurige temperatuurmetingen van het dak mogelijk. 



 

 

 

 

Maak een schets van het dak, geef openingen en 
uitsteeksels aan etc. 
Selecteer een handige  rasteroverspanning, d.w.z. 5ft 
(1,5m) en op de 

Noord/Zuid omtrek, markering 1, 2, 3 etc. terwijl op 
de Oost/West omtrek markering A, B, C etc. Breng deze  
rastersysteemmarkeringen  over  naar uw dakschets. 
(Fig. 4)   De relatieve vochtigheid, temperatuur en 
dauwpuntmetingen van de omgeving moeten  vóór,  
halverwege en aan het einde van het onderzoek 
worden genoteerd. 
 Ga verder door de Dec Scanner langs de 

denkbeeldige lijn A  te  bewegen en markeer  de locatie 
op het schetsgrafiekpapier en het dakoppervlak  indien 
gewenst, wanneer vocht wordt aangegeven. N.B In 
deze  mock-uptest  is positie A4 het eerste punt van 
vochtcontact (figuur 4). 

 
Figuur 4.   Rastersysteemmarkeringen 

 Naarmate het onderzoek vordert, zal zich een 
vochtprofiel  opbouwen, dat gebieden aangeeft  die 
aandacht  vereisen. Bij  dakbedekking met één laag moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan rondjes en 
naden. 
 Neem extra metingen, in de buurt van doorvoeringen, 

stoepranden en knipperingen van  apparatuur, aan 
randen, evenals andere dakgebieden  die gewoonlijk 
worden geïdentificeerd als  gebieden met mogelijk 
binnendringend vocht.   De locatie en diepte van 

extra diepte-isolatie, zoals in een overgelegd systeem of taps 
toelopende isolatie, moeten worden bevestigd met  een  
weerstandsmeter van  het pin-probe-type.   Indien 
een nauwkeurig percentage vocht  vereist is, kan een monster  
van de locatie  worden verwijderd,  in een plastic zak  worden 
verzegeld en in een laboratorium worden gecontroleerd door  
wegen, drogen en opnieuw wegen , om de exacte  

hoeveelheid  aanwezig vocht te  berekenen. Het is belangrijk 
om ook de lagen van het dakleer  te  onderzoeken na het  
nemen van  de proefsnede, omdat er vocht aanwezig  kan zijn 
tussen de lagen of in de vezel van het vilt . 

  Omdat  vochtindringing in het gebouw  een aanzienlijke 
weg kan zijn van het oorspronkelijke punt van binnenkomst 
door het doorboorde membraan, zal de Dec Scanner nuttig 
zijn bij het opsporen van een lek  naar de bron. (Een schuin 
dak is meer  waarschijnlijk  last hebben van langdurige 
lekken dan een platte).  

Kalibreer op een bekend droog gebied zoals  eerder 
beschreven, met behulp van  de schaal die het  meest 

geschikt is voor het type dak. Breng het instrument naar het 
algemene gebied boven het interne lek. 
Scan het gebied in een steeds breder wordend patroon, 
totdat de bron van het lek is gelokaliseerd (Fig.5) 

Figuur 5. 

SOORTEN DAKCONSTRUCTIES EN HUN 
MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN. 

1. Built-up-Roofing Systems (BURs): Bestaande uit 3 of 4 
lagen dakleer, met bitumenlijm  tussen elke laag. ( Fig.6 
). Problemen zijn onder andere:  

Mechanische schade door onderhoudspersoneel.  
Scheuren of scheuren in het membraan, veroorzaakt door 
bouwnedering of uitzetting en inkrimping.  Blaarvorming 
veroorzaakt door vocht dat tijdens de  bouw in het 
daksysteem  is opgesloten. 

2. Gemodificeerde bitumensystemen: Dit type materiaal is 
ofwel kleefkracht of warmte aangebracht als een 
enkellaagssysteem, of met een basislaag  van bitumineus 
vilt.  Soms treden er problemen op aan de schuiven en 
opstaande randen als het materiaal tijdens de bouw niet 
volledig is  afgedicht. 

3. Single Ply Roofing: Meestal aangebracht in gelaste 
plaatvorm, direct op de isolatie.  Problemen ontstaan  
meestal door  mechanische schade en 
onderhoudspersoneel, gaatjes,  vogelschade en defecte 
naden tijdens de  bouw.  

     Procedure: EEN LEK OPSPOREN     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.  Typisch gebouwd dak op metalen dek.  

ONDERHOUD VAN HET INSTRUMENT 

Afgezien van de vervanging van de 9V PP3 alkalinebatterijen,  
is de enige onderhoudscontrole die nodig is het regelmatige 
onderzoek van de elektrodemat. Reinig met een vochtige doek 
en zeepoplossing, maar gebruik nooit  oplosmiddel om  reinig 
het oppervlak.  Als er schade wordt vastgesteld, moet de mat  
worden vervangen.  In  geval van een defect aan het 
instrument, stuurt u het instrument onmiddellijk terug naar 
uw leverancier.  

BEPERKINGEN 

De Tramex Dec Scanner en RWS Dak- en Wandscanner zijn niet 
geschikt voor gebruik op  dakbedekking met elektrisch 
geleidende of metalen membranen. Metalen en andere 
elektrisch geleidende oppervlaktebedekkingen en in de buurt 
van het oppervlak ingebedde metalen componenten zijn niet 
geschikt voor landmetingen met deze  instrumenten   
vanwege de elektrische geleidbaarheid van deze materialen. 
De meeste soorten zwarte EPDM produceren           vals-
positieve metingen wanneer ze met deze methode  worden 
getest vanwege de hoge diëlektrische constante van het 
materiaal  . De mate  waarin deze valse  positieven  moeten  
worden verdisconteerd, heeft invloed op de diepte van de 
signaalpenetratie.   Aluminiumfolie  op isolatie- of  
waterdichtingsmembranen aan de bovenkant  geven  vals-
positieve metingen, maar vloeibaar aangebrachte aluminium  
gepigmenteerde geëmulgeerde  asfaltcoatings  hebben  
normaal gesproken geen  significante effect op de metingen. 
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CALIBRATIE 



 

 

 

Vereisten voor kwaliteitsmanagement en 
validatieprocedures,  zoals ISO 9001, hebben  de behoefte 
aan  regulering en verificatie van meet- en testinstrumenten 
vergroot. Het wordt daarom aanbevolen om de  kalibratie 
van de Dec Scanner te  controleren en te certificeren in 
overeenstemming met de normen en/of protocollen die door 
uw branche zijn  vastgesteld  ( meestal op  jaarbasis) door 
een erkende testaanbieder. De naam van uw dichtstbijzijnde 
testprovider en schatting van de kosten is  op aanvraag 
beschikbaar.  Kalibratieaanpassingen  mogen niet worden  
uitgevoerd door iemand anders dan Tramex of hun 
geautoriseerde serviceprovider die na voltooiing een 
kalibratiecertificaat  zal afgeven. 

GARANTIE 

Tramex garandeert dat dit instrument  vrij zal zijn van 
defecten en defect vakmanschap gedurende een periode van 
één jaar vanaf de datum van eerste aankoop.  Als er  tijdens 
de   garantieperiode  een fout ontstaat,  zal Tramex, naar 
eigen goeddunken,  het defecte product repareren zonder 
kosten voor de onderdelen en arbeid, of zal het  een 
vervanging te bieden in ruil voor het defecte product  dat  
aan Tramex Ltd. wordt geretourneerd.  Deze garantie is niet 
van toepassing op  enig defect, defect of schade veroorzaakt 
door onjuist gebruik of onjuist of onvoldoende onderhoud en 
zorg. 

 Tramex, haar agenten  of distributeurs zijn in geen geval  
aansprakelijk   jegens de klant of enige andere persoon, 
bedrijf of organisatie voor enige speciale, indirecte of 
gevolgschade  of schade van welke aard dan ook  (inclusief, 
zonder beperking, verlies van zaken, inkomsten, winst, 
gegevens, besparingen of goodwill), ongeacht of deze wordt 
veroorzaakt door de handeling, schending, weglating, 
verzuim of nalatigheid van Tramex Ltd.,  al dan niet 
voorzienbaar, voortvloeiend  uit of in verband met de 
verkoop van dit product, inclusief voortvloeiend uit  
contractbreuk, onrechtmatige daad, verkeerde voorstelling 
van zaken of voortvloeiend uit de wet of schadeloosstelling. 
Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, alle andere 
garanties, verklaringen en voorwaarden,  hetzij mondeling 
gemaakt  of geïmpliceerd door omstandigheden, gewoonte, 
contract, billijkheid, statuut of common law wordt hierbij 
uitgesloten, met inbegrip van  alle voorwaarden die worden 
geïmpliceerd door sectie 13, 14 en 15 van de Sale of Goods 
Act 1893 en de Sale of Goods and Supply of Services Act 1980. 

Garantieclaims 

De garantiekaart moet worden ingevuld en geretourneerd aan 
Tramex Ltd, Ierland. Een defect product moet  worden   
geretourneerd, met een volledige beschrijving van het defect 
aan uw leverancier of aan Tramex op het adres dat  op de 
achterkant van deze handleiding wordt vermeld. 
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PRODUCTONTWIKKELING 

Het is het beleid van Tramex om al haar producten 
voortdurend te  verbeteren en bij te  werken. We  behouden 
ons daarom het recht voor om de specificatie of het ontwerp 
van dit instrument zonder voorafgaande kennisgeving te  
wijzigen. 

VEILIGHEID 

Deze gebruikershandleiding heeft niet de bedoeling om de 
eventuele   veiligheidsproblemen  in verband met dit  
instrument of  het gebruik ervan aan te pakken. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker van dit instrument om  
passende veiligheids- en gezondheidspraktijken  vast te 
stellen  en de toepasbaarheid van wettelijke beperkingen 
voorafgaand aan  gebruik te bepalen.  

TECHNISCHE GEGEVENS 

Dimensies: 

dec scanner                                        30"B x 153/4"D x 61/4"H  
                                             (762mmW x 400mmD x 158mmH) 

Draagtas                                                   38"B x 20"D 
10"H                                              (940mmW x 508mmD 

x 270mmH) 

Gewicht:  

dec scanner       24.6lbs (11.15Kg) 

Draagtas                                                       21,9 lbs (9,95 kg) 

Buitenverpakking en verpakking  4,4 lbs (2,0 kg) 

Totaal  verzendgewicht    51lbs (23.16Kg) 

 Dimensionaal verzendgewicht   66lbs (30 Kg) 

Batterij: 

Elke unit werkt met een PP3 9V alkaline batterij 
(meegeleverd). De basiseenheid heeft een  batterijduur  
van meer dan 72 uur.  

De Control Panel Unit heeft een batterijduur  van meer dan 
50 uur. (Deze  tijden zullen aanzienlijk worden verlengd als 
Lithium PP3-batterijen  worden gebruikt.) 
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