
 

 

FE/NFE LAAGDIKTEMETER 
LD0800 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

Deze handige en robuuste TQC laagdiktemeter is uitermate geschikt voor 
meettaken in diverse industrieën en verfapplicaties. Deze compacte meter 
maakt het mogelijk metingen van gelakte voorwerpen, of andere tegen 
corrosie beschermende lagen, met nauwkeurigheid te meten op zowel (Fe) 
staal of ijzer of (NFe) aluminium, koper, messing of niet-magnetisch staal. 
Bijzonder zijn de automatische ondergrondherkenning, het uitgebreide 
meetbereik,  de hoge meetsnelheid,  nauwkeurigheid over het gehele 
meetbereik en de eenvoudige bediening. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Metaalbescherming, stralen, schilderen, laboratorium, verfproductie, poedercoaten, natlakken, schilderwerken, 
gebouwbeheer 
 
NORMEN 

ISO 2808 
 
FEATURES 

 128x128 display 
 2 meet methodes: enkel en continu 
 2 groepen: direct (DIR) en general (GEN) 
 0-punt calibratie en multi-punt calibratie (tot 4 punten) voor elke groep 
 Mogelijkheid specifieke metingen of groep metingen op te vragen en te verwijderen  
 3  verschillende sensor instellingen; auto, magnetisch of eddy current 
 Mogelijkheid om hoog/laag limieten in te stellen voor elke groep  
 Automatische uitschakeling 
 USB data transfer 
 Batterij en error indicator  

 
LEVERINGSOMVANG 

 TQC Fe/NFe laagdiktemeter 
 USB kabel 
 Software 
 2 x batterij 1.5V AAA 
 Folie set 
 NFe  0 plaat 
 Fe  0 plaat 
 Koffer 

 



 

 

BESTELINFORMATIE 

LD0800 – TQC Fe/NFe laagdiktemeter 
 
SPECIFICATIES 

Meet methodes:  F sensor = magnetische inductie /  N sensor = eddy currents 
Meetbereik:  0-1300μm  /  0 tot 51.2 mils 
Nauwkeurigheid:  ±3% + 2μm (0.078 mils) 
Resolutie:  0μm – 999μm (1μm) / 0 mils – 39.39 mils (0.01 mils) 
   1000μm – 1300μm (0.01mm) / 39.4 mils – 51.2 mils (0.1 mils) 
Kalibratie:  1 tot 4 punten kalibratie, 0-punt kalibratie, basis 
Data groepen:  1 directe groep (metingen worden niet automatisch opgeslagen), 4 algemene 

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

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

wanneer limiet wordt overschreden 
Min. kromming convexe:  1.5mm 
Min. kromming concave:  25mm 
Min. meetoppervlak:  Diameter 6mm 
Min. dikte sample: Fe - 0.5mm (0.02”)  /  NFe – 0.3mm (0.012”) 
Max. Meet snelheid: 2 metingen p/s 
Computer interface: download data via USB 
Batterijen:  2 x 1.5V AAA batterij 
Meetomgeving:  Temp: 0 tot 40°C (32 tot 104°F) / RH: 20% tot 90% 
Opslag condities: Temp: -20 tot 70°C (-4 tot 158°F) 
Conform:  ROHS WEEE 
Afmetingen:  110mm x 53mm x 24mm (4.33”x 2.09”x 0.94”) 
Materiaal:  ABS 92g (3.24oz) 
 
GEBRUIK 

Zie uitgebreide handleiding 
 
ONDERHOUD 

 Dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  
 Reinig het instrument direct na gebruik 
 Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een 

staalborstel of schuurpapier. Dit kan, overigens net  als agressieve schoonmaakmiddelen, onherstelbare 
schade veroorzaken.  

 Gebruik geen perslucht om het instrument te reinigen 
 Berg het instrument op in het etui als u het langere tijd niet gebruikt.. 
 Wij adviseren jaarlijkse kalibratie. 

 
 



 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 Niet in de felle zon laten liggen. 
 Vermijd gebruik bij extreem hoge en extreem lage temperaturen.  
 Voorkom aanraking met vocht 

 
DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 
De in deze datasheet gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor een 
ander doel, dan hierboven omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te vragen of 
het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat alle adviezen die 
we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze datasheet, hetzij via andere wegen) correct zijn, hebben we 
geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of over de vele factoren die invloed 
hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek schriftelijk bevestigen, accepteren 
we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik 
of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De 
gegeven informatie in deze datasheet is onderhevig aan tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en 
ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 
 
 


