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POSITECTOR 6000 SPG SURFACE PROFILE GAUGE  
SP6029 

 

1 INTRODUCTIE 

De PosiTector Surface Profile Gage (SPG)(oppervlakte ruwheid meter) is een 

handzaam electronisch instrument die de piek-dal hoogte van het ruwheids profiel van 

schoon gestraalde oppervlakken meet. Het bestaat uit een body (Standard of 

Advanced) en een probe. Deze korte handleiding vat de basis functies van het 

instrument samen. 

 

De PosiTector SPG wordt gestart door op de centrale navigatie           knop in te 

drukken. Om de batterij te sparen schakelt het instrument na ca 5 minuten automatisch uit. Alle instellingen 

blijven behouden. 

 

1. Verwijder de beschermende plastic kap van de probe.  

2. Start de meter door op de centrale navigatie           knop te drukken. 

3. Plaats de glasplaat op een vlakke en stabiele ondergrond. Neem enige metingen. Indien het gemiddelde groter 

is dan ± 5 μm (0.2 mil), stel het instrument dan op nul. (zie sectie 4). 

4. Plaats nu de probe PLAT op het te meten oppervlak zodat de tip van de probe in het dal van het ruwheidsprofiel 

valt. Houdt hem stil, de meter zal twee maal een piep geven en de meting op het scherm tonen. 

5. Til de probe op van het oppervlak tussen de metingen, beslist niet schuiven tussen de metingen. 

 

2 SNELSTART 

Alvorens een probe van de body te wisselen dient u het instrument uit te schakelen. Schuif nu de plastic probe 

connector horizontaal (in de richting van de pijl) weg van de body. Monteer een nieuwe probe in omgekeerde 

richting. Eenmaal aangeschakelt herkend de PosiTector automatisch welk probe type aangesloten is en doet een 

zelf test. De geleverde tip heeft een 60° hoek welke aan de meeste standaarden voldoet inclusief de  

ASTM D 4417 B. Een optionele 30° tip met vervangings gereedschap is beschikbaar voor speciale applicaties of 

om aan de Australische Standaard AS 3894.5 te voldoen. 
 

3 VERIFICATIE VAN DE NAUWKEURIGHEID 

De nauwkerigheid van het instrument wordt geverifieerd door gebruik te maken van de meegeleverde metaalfolie 

en de glazen nulplaat. Zorg dat het glas- en de metaalfolie schoon zijn voor deze te gebruiken. 

Plaats de glasplaat op een stabiele en vlakke ondergrond. Neem enige metingen.  Indien het gemiddelde groter is 

dan ± 5 μm (0.2 mil), stel het instrument dan op nul (zie hieronder). Vervolgens plaats je de metaalfolie op de 

glasplaat en meet, ervoor zorgend dat de naald het glas raakt tussen de randen van de folie.  

Het gemiddelde uit verschillende metingen dient binnen de gecombineerde toleranties van meter en folie te 

liggen. Indien niet, zie retourneren voor service(sectie 8). Metrisch voorbeeld: tolerantie van de meter is ± 5% of  

±5 μm hetgeen het grootst is. De tolerantie van de 76 μm folie is ± 5 μm. Dit houdt in dat de middelwaarde van 

meerdere metingen tussen 66 en 86 microns dient te liggen.  

 

4 NULSTELLING VAN HET INSTRUMENT 

De PosiTector SPG heeft alleen een instelpunt bij nul. Het nulpunt kan op twee manieren ingesteld worden. 

Beide manieren zijn te vinden onder de optie NUL in het menu. 
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5 KALIBRATIE 

Alle probes worden inclusief een Kalibratie Certificaat geleverd. Jaarlijkse kalibratie wordt aangeraden. Kalibratie 

van het instrument wordt uitsluitend door de  leverancier uitgevoerd. Stuur het apparaat, samen met een RMA 

formulier* hiervoor naar TQC, Nijverheidscentrum 14, 2761 JP  Zevenhuizen, NL.  
 

*U kunt het RMA formulier hier downloaden:  http://www.tqc.eu/nl/service/repairs-calibrations/ 

 

 

 

6 BATTERIJEN VERVANGEN 

De SPG module heeft geen batterij. Sla er voor het verwisselen van de batterij in de meter de handleiding op na.  

 

7 ONDERHOUD 

 Ondanks het robuuste ontwerp, is dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  

 Reinig het instrument direct na gebruik 

 Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een 

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

schade veroorzaken.  

 Gebruik geen perslucht om het instrument te reinigen 

 Berg het instrument op in het etui als u het langere tijd niet gebruikt.. 

 Wij adviseren jaarlijkse kalibratie. 

 

8 DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 

 

De in deze gebruiksaanwijzing gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor 

een ander doel, dan in dit document omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te vragen 

of het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat alle adviezen die 

we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze gebruiksaanwijzing, hetzij via andere wegen) correct zijn, 

hebben we geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of over de vele factoren die 

invloed hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek schriftelijk bevestigen, 

accepteren we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of schade voortvloeiend uit het 

gebruik of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzer 

zijde). De gegeven informatie in deze handleiding is onderhevig aan tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit 

ervaring en ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 

 

http://www.tqc.eu/nl/service/repairs-calibrations/

