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Algemeen 
De meters uit de Qnix® 8500 familie, tezamen met de corresponderende tasters, bestaan uit een modulair 
systeem. De draagbare meters en de tasters kan men willekeurig combineren. De tasters kunnen 
geïntegreerd in de meter of via een adapter kabel bevestigd worden. Radio frequentie tasters kunnen 
gescheiden aan de meter tot een afstand van 20 meter gebruikt worden. Dit biedt de gebruiker een 
mogelijkheid de optimale meet configuratie te kiezen voor zijn applicatie. De opties in de meter kunnen niet 
uitsluitend ingesteld worden als een simpel menu. Met de Qnix ® Software kunnen alle opties comfortabel 
ingesteld op de PC en daarna in de meter gedownload. 
Een draadloze interface dient voor de data uitwisseling tussen de meter en de PC. 
 
2 Bewaren en Transport 
De QNix 8500 is een elektronisch precisie instrument. Om er lang plezier van te hebben doen wij de 
volgende suggesties: 

• Bewaar de meter niet bij temperaturen boven 60°C wat tot beschadiging van het scherm kan 
leiden. 

• Stel de meter niet bloot aan sterke magnetische velden 
• Verwijder de batterijen uit de meter als deze langere tijd niet gebruikt wordt. 
• De meter is niet waterproof. Bescherm hem tegen nat worden met water. 

 
3 Tasters verwisselen 
De tasters of het huis van de adapter kabel klikken in de meter vast bij montage. Om deze weer te 
verwijderen drukt u op de knop achter op de meter en trekt de taster of kabel eruit.  
Na het plaatsen van een taster toont het scherm de informatie over het type taster, serienummer en nummer 
van de software versie. Deze informatie kan altijd getoond worden door op de ▼ knop te drukken bij 
normale scherm weergave. 
 
4  Stroomvoorziening en Batterij verwisselen  
De Qnix® 8500 meter wordt gevoed met twee AA (1,5 V) alkaline of twee herlaadbare  batterijen AA      
(1,2 V). NB. De capaciteit van herlaadbare batterijen is beduidend lager. 
 
De status van de batterij wordt in drie stadia aangegeven: 
 
Stap 1:  Wisselen van de batterij wordt geadviseerd. Er kunnen echter 
  Nog een flink aantal metingen genomen worden. De    
  verlichting van het scherm functioneert nog. 
 
Stap 2:   (Klein symbool) Er kunnen nog enige metingen genomen 
   worden. De verlichting van het scherm functioneert niet meer. 
 
Stap 3:   (Groot symbool midden op het scherm) Er kunnen géén 
   metingen meer genomen worden. 
       
 
Tijdens het verwisselen van de batterijen blijven alle instellingen en metingen in het geheugen bewaard. 
Opm. Alleen de tijd en datum kunnen verloren gaan als het verwisselen van de batterijen langer duurt dan 2 
minuten. 
Belangrijk: Neem de batterijen uit het instrument als deze over een langere periode niet gebruikt wordt! 
Ontladen batterijen kunnen gaan lekken en de meter beschadigen. 
Lege batterijen dienen als klein chemisch afval bij een milieu in geleverd te worden.  
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5 Bediening 
De meter schakelt automatisch aan als de taster op het oppervlak van het te testen object geplaatst wordt. 
Het drukken van één der toetsen op de meter schakelt de meter eveneens aan. Indien de taster langer dan 30 
seconden niet gebruikt wordt schakelt de meter zichzelf uit. 
Plaats de taster met de basis goed vlak op het te testen object. Op gebogen voorwerpen kan de V-groef in de 
taster helpen deze goed in lijn te plaatsen met het voorwerp. Wij adviseren de meter bij de uitholling van de 
taster beet te nemen om de hoogste nauwkeurigheid te krijgen. Als de taster niet goed geplaatst wordt volgt 
een ‘fout’ melding op het scherm. Bij metingen die buiten het bereik van de taster liggen wordt “Infi” op het 
scherm weergegeven. Neem geen metingen op gemagnetiseerde onderdelen. Magnetische velden kunnen de 
metingen nadelig beïnvloeden. Zo kunnen ook elektromagnetische velden de NFe metingen beïnvloeden.  
 
5.1 Stationaire bediening 
Voor stationaire bediening, bv. Gebruik in een standaard, kunt u metingen nemen door op een toets te 
drukken. Om dit te doen stelt u de functie van de ▲ knop in het Set-up menu in(zie ook § 8.5.7). 
Om een meting te nemen door een knop in te drukken, hoeft je de taster niet op het oppervlak te plaatsen 
nog is het nodig de meetsensor in te drukken. Binnen het meetbereik van de taster zijn metingen over bv. 
Afstand op deze manier mogelijk.  
 
 6 Instellen  NUL – referentie 
Bij het voor de eerste keer in gebruik nemen, na het wisselen van de batterij, bij verschillende applicaties of 
na een lange periode dat de taster niet gebruikt is, is het nodig opnieuw een NUL-referentie in te stellen. 
Druk op de  knop. Plaats de taster op één van de referentie platen in de koffer of op een geschikte 
ongecoate Fe of Nfe ondergrond. Er wordt kort een controle nummer op het scherm getoond. Til de taster 
vervolgens ca. 5 cm (2”) op. Nadat een tweede controle nummer kort op het scherm getoond is schakelt de 
meter op 0,0µm (mil). Controle nummers zijn niet belangrijk voor de gebruiker. De meter is nu gekalibreerd 
en klaar voor het gebruik. 
Opm. De Nul-referentie kan ook ingesteld worden door de taster te plaatsen en vervolgens op de  te 
drukken. Voor instellingen op ruw materiaal zie § 8.1.2. 
 
7 Meetmethode 
De meter biedt verschillende opties om de meetmethode te kiezen. 
Het instellen van de meet methode kan middels het volgen van het normale menu(zie § 8.2.1). 
Directe toegang tot de instelling kan door op de knop  te drukken als het menu nog niet geactiveerd is. 
Fe of  NFe keuze. Voor metingen op duidelijk gedefinieerde ondergronden kan de meter 
 vastgezet worden respectievelijk  Fe of Nfe. 
Fe & NFe  keuze. Voor toepassingen op verschillende ondergronden (Fe en NFe basis) 
 dient de Fe/NFe keuze gemaakt te worden. 

 Als bijvoorbeeld de ondergrond veranderd van staal naar aluminium en 
 de taster wordt voor de eerste maal op het nieuw materiaal geplaatst 
 toont het scherm de melding “Geen Fe-ondergrond – herhaal“. Wordt  
 nu de taster nogmaals op de nieuwe ondergrond geplaatst dan wordt de 
 meting als NFe geregistreerd. Hetzelfde gebeurd indien de wisseling 
 van NFe naar Fe gemaakt wordt. 
 Bij het aanschakelen van de meter wordt altijd de laatst gebruikte 
 instelling geactiveerd.  
Combinatie keuze. Deze keuze wordt b.v. gebruikt bij staal dat gegalvaniseerd is met zink 
 en daarna gecoat met een verf. De meter toont de dikte van de zinklaag  
 en die van de verflaag gescheiden van elkaar. 
Belangrijk:  In de combinatie keuze dient de NFe onderlaag minstens een dikte 
 van 50µm (2mil) te hebben om correcte waarden te tonen.  
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8 Menu 
De structuur van het menu staat op de eerste twee pagina’s van deze handleiding. Het bevat alle mogelijke 
opties. Afhankelijk van de instrumentversie zijn slecht delen van deze opties mogelijk.  
Functies van de knoppen in het menu: 
 Activeren van het menu, naar het volgende menu niveau, selectie van menu item. 
 Terugtoets, beëindigen van een functie 
,  Doorlopen van de lijst binnen een menu niveau. 

 
Het huidig ingestelde menu item wordt tegen een donkere achtergrond getoond. 

. Dit symbool markeert het actieve menu item 
 
In de geheugen mode (zie § 8.3) met verschillende geheugen batches, geselecteerde groepen, gebruikt men 
de ▼knop om het menu te activeren. 
De menu instellingen worden verlaten na een korte activering van de taster tip. De meter keert terug naar de 
normale weergave. 
 
8.1 Calibratie  
De taster wordt met een fabriek calibratie geleverd die voor de meeste applicaties de juiste meetwaarden 
oplevert. Deze calibratie is vast opgeslagen in het geheugen van de taster en kan niet door de gebruiker 
aangepast worden. 
Speciale calibratie kan ingesteld worden voor metingen die niet binnen de gestelde toleranties vallen of een 
hogere nauwkeurigheid in een bepaald gebied vereisen. 
Afhankelijk van de uitvoering van de meter kunnen er 100 speciale calibraties ingesteld en in het geheugen 
opgeslagen worden. Elke calibratie kan individueel benoemd worden. 
 
8.1.1.1. Gebruiker specifieke calibratie  
 
8.1.1.1 Verwijderen alle gebruiker specifieke calibraties 
Het kiezen van dit menu item zal alle gebruiker- specifieke calibraties verwijderen. De taster wordt 
vervolgens weer naar de fabriek calibratie ingesteld. 
 
8.1.1.2 Fabriek calibratie  
Het drukken op deze knop  bevestigt het terugstellen van de taster naar de fabriek calibratie. De meter 
keert naar de standaard meet methode terug. 
 
8.1.2.3 Creëer een nieuw gebruiker specifieke calibratie 
Bij het openen van de optie “Nieuwe calibratie” wordt het nummer van de actieve calibratie getoond. b.v.  
 > C 004 <  
De cursor verlicht het eerste karakter. Het volgende kan gekozen worden door op de  knop te drukken 
totdat de cursor naar “OK” beweegt. Na de bevestiging van de  knop kan de nieuwe calibratie 
gedefinieerd worden(zie § 8.1 1.5.2). 
Het nummer kan tot een individuele naam van 8 alfanumerieke karakters aangepast worden. Deze 
modificatie kan bij elk nieuw getoond nummer gedaan worden. Elke positie kan met de 

,  knoppen naar keuze ingesteld worden. Bevestig nu met de  knop. De cursor verplaatst naar de 
volgende positie.  
Correctie van een vorige instelling kan te allen tijde uitgevoerd worden door op de terug   knop te 
drukken. 



 9

8.1.1.4 Kiezen van gebruiker specifieke calibratie 
Op dit menu niveau worden alle specifieke calibraties getoond onder de optie “Nieuwe calibratie”. 
Doorloop de lijst met de knoppen , .  Druk op de knop  om het corresponderende menu te openen. De 
actieve calibratie is gekenmerkt door een punt rechts achter de naam.  
 
8.1.1.4.1 Activeren van gebruiker specifieke calibratie 
De te kiezen calibratie wordt geactiveerd door het drukken van de knop. 
Er wordt een waarschuwing getoond als deze calibratie nog niet eerder uitgevoerd is. In dit geval keert het 
menu terug naar de lijst waar één van de twee calibratie procedures gekozen kunnen worden(zie volgende 
§§). 
 
8.1.1.4.2 Calibratie methode 
Alvorens de calibratie procedure uit te voeren adviseren wij de Nul-referentie op de corresponderende nul 
plaat te volvoeren.  
Twee typen van calibratie zijn beschikbaar:  
 
8.1.1.4.2.1. Eén punt calibratie 
Met een één punt calibratie kan de nauwkeurigheid van de taster geoptimaliseerd worden in de nabijheid 
van een verwachte coating laagdikte. 
Neem hiervoor een folie met een te verwachten laagdikte en leg deze op de ongecoate ondergrond. Plaats nu 
de taster op de folie. De getoonde waarde kan nu met de knoppen ,   op of neer aangepast worden. Het 
drukken op de knop  bevestigt en activeert de calibratie. De meter keert naar de normale meet methode 
terug. 
 
8.1.1.4.2.2 Twee punt calibratie 
De twee punt calibratie wordt gebruikt om de taster voor een specifieke range coating dikten. 
Plaats als eerste een folie met een dikte dicht bij de laagste grenswaarde van de coatingdikte op het blanke 
materiaal. Plaats de taster nu op de folie. Justeer nu naar de dikte van de folie met de  ,  knoppen tot 
deze op het scherm staat. Bevestig nu met de knop . 
Vervolgens plaatst men een folie met een dikte dicht bij de hoogste grenswaarde van de coatingdikte op het 
blanke materiaal. Plaats de taster nu op de folie. Justeer nu naar de dikte van de folie met de  ,  knoppen 
tot deze op het scherm staat. Bevestig dit nu met de knop  waarna de calibratie geactiveerd is. De meter 
keert nu terug naar de normale meet situatie. 
 
8.1.1.4.3 Hernoem gebruiker specifieke calibratie 
Modificatie van de naam van een calibratie wordt in § 8.1 1.2. omschreven. 
Nadat de naam veranderd is keert de meter automatisch terug naar het menu item bij § 8.1 1.4  
 
8.1.1.4.4 Verwijder gebruiker specifieke calibratie 
Na het drukken op  toont het scherm “OK” en vervolgens “ANNULEREN”. Het bevestigen van “OK” 
verwijderd de calibratie.  
 
8.1.2 Gemiddeld NUL op ruwe oppervlakken (BMR 
Op ruwe oppervlakken varieerd de meting van één plaats t.o.v. een andere plaats. Deze variatie wordt groter 
bij stijgende ruwheid. 
Deze optie biedt de gebruiker het vinden van een gemiddelde NUL referentie. Selecteer in de meter een 
aantal NUL metingen die genomen moeten worden alvorens de meter de gemiddelde NUL (Base Metal 
Reading = BMR) kan weergeven. 
Deze nadien gemeten waarde wordt opgeslagen en gebruikt om de coatingdikte van het gecoate oppervlak te 
bepalen. Het drukken op knop  in het menu “Gemiddeld NUL” toont de opties “UIT” en “Waarde”. De 
optie “UIT” reset de meter in de enkele NUL meetcyclus. 
De keuze “Waarde” laat het aantal metingen voor de BMR calculatie instellen met hulp van de  ,  
knoppen. Het aantal wordt bevestigd met de knop . 
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8.1.3 NUL referentie met menu begeleiding  
Gebruik de menu onderwerpen “NUL”en “INFI” om corresponderende waarden afzonderlijk in te stellen. 
Om de NUL waarde te kiezen kies in het menu item “NUL” en plaats dan de taster op één van de referentie 
platen die bij de meter geleverd zijn. Ook kan een ander Fe of NFe oppervlak gekozen worden (Zie § 6). 
Alternatief kan de taster ook eerst op het oppervlak gezet worden en kies dan het menu item “NUL”. 
Om de oneindige waarde te registreren kies de waarde “INFI” terwijl de tasterpunt minstens 5 centimeter 
verwijderd is van het metaal. .Kijk uit dat de tasterpunt niet ingedrukt wordt tijdens dit proces. 
  
8.2 Meetmethode instellen 
 
8.2.1. Instellen van de ondergrond 
Ter aanvulling aan de normale Fe en NFe metingen biedt de meter ook een combinatie modus. Bij deze 
keuze worden beide Fe en NFe metingen ten gelijke tijd genomen. 
Deze combinatie meting is zinvol indien een metaal coating (b.v. zink, chroom) op een ferro ondergrond 
voorzien is van een andere coating b.v. verf. 
Belangrijk: De nonferro metaal coating moet een minimum dikte hebben van 50 µm (2mil). 
 
8.2.2 Enkele meting / Continu meting 
Naast de enkelvoudige meting kan de meter ook in continu meting gesteld worden.In deze staand voert de 
meter in korte intervallen herhaalde metingen uit zolang de taster op de ondergrond gehouden wordt.  
Op het scherm wordt deze continue meting met een             weergegeven.  
 
8.2.3. Bovengrens waarde 
 
8.2.3.1 Instellen van bovengrens waarde 
Na het drukken van de knop  wordt, indien geen grenswaarde vooraf opgegeven, de laatste meting 
getoond. De bovengrens waarde kan men met de  ,  knoppen instellen en wordt bevestigd met de knop 

.  Een meting die de bovengrens waarde overschrijdt wordt in het scherm met het  symbool en een 
akoestisch alarm kenbaar gemaakt. 
 
8.2.3.1. Verwijder bovengrens waarde 
Na het drukken van de knop  komen de opties “OK” en “ANNULEREN” op het scherm. Met het 
bevestigen van “OK” wordt de bovengrens waarde verwijderd. Met de keuze “ANNULEREN” blijft de 
grenswaarde onveranderd.  
 
8.2.4. Ondergrens waarde 
Het kiezen of verwijderen van de ondergrens waarde geschied op dezelfde manier als in 
§ 8.2.3. 
Een meting kleiner dan de ondergrens waarde wordt met het  symbool en akoestisch alarm kenbaar 
gemaakt. 
 
8.2.5. Middelen van de metingen 
Met grote variaties in coatingdikte of om aan bepaalde test standaarden te voldoen kan de meter 
geprogrammeerd worden om uit een vooringesteld aantal metingen het gemiddelde van de coatingdiktes te 
berekenen en op te slaan. 
Het aantal metingen om het gemiddelde te kunnen activeren moet in het volgende menu met  de  ,  
knoppen ingesteld worden. Het aantal wordt bevestigd met de knop .   
Deze instelling krijgt de indicatie  
Bij het meten in de gemiddelde methode wordt de meetwaarde getoond met het aantal nog te nemen 
metingen tot de middelwaarde bereikt is. Deze wordt weer op normaal formaat getoond. 
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8.3 Geheugen (werken met) 
Met deze optie wordt de geheugenfunctie aan of uit gezet. De configuratie van handeling en batch groepen 
wordt hiermee bediend. 
Na het drukken op de knop  verplaatst de cursor zich naar het actieve item van het volgende menu niveau: 

- “UIT”, indien het geheugen uitgeschakeld is of 
- de actieve batch in het geheugen  

 
8.3.1. Verwijder het gehele geheugen 
Het gehele geheugen wordt gewist uit dit menu item na het drukken op de knop .  
 
8.3.2. AAN / UIT van het geheugen 
Om de meter in geheugen modus te zetten dient een nieuwe batch aangemaakt te worden of een bestaande 
batch te keizen en deze te activeren door op de knop  te drukken. 
Door “UIT” te kiezen wordt de geheugenmodus uit gezet.  
 
8.3.4 Nieuwe batch aanmaken 
Na het drukken van de knop  wordt de nieuwe batch getoond b.v.  
  > B 0005 <  
De cursor verlicht het eerste karakter. 
Het nummer kan geaccepteerd worde door de knop  ingedrukt te houden tot de cursor op “OK” staat. De 
nieuwe batch wordt bevestigd met de knop . Deze wordt aan de lijst toegevoegd en als actieve batch 
gemarkeerd. De meter keert hierna terug naar het normale scherm. Globale grenswaarden gemaakt 
voorgaand aan het aanmaken van de nieuwe batch worden ook in de nieuwe batch gebruikt. Als het nummer 
verschijnt kan de nieuwe batch ook een individuele naam gegeven worden tot max. 8 karakters. Elk der 
posities kan met alfanumerieke karakters gevuld worden door de  ,  knoppen te gebruiken. Bevestigen 
met de knop . Elke positie kan hersteld worden door op de terug  knop te drukken. 
NB. Bij het aanmaken van een nieuwe batch nadat andere batches(b.v. B 001, B 002) verwijderd zijn wordt 
het nieuwe nummer b.v. B 003. Alleen na het verwijderen van het gehele geheugen zal weer met B 001 
aangevangen worden.  
 
8.3.5. Selectie / Configuratie van een batch 
Het kiezen van dit menu item met de meter in geheugen modus zal de actieve batch markeren. 
Een nieuwe batch wordt gekozen door de lijst met de ,  knoppen door te lopen. 
 
8.3.5.1. Activeren van een batch 
Het kiezen in het menu item “KIES” en het drukken op de knop  activeert de gekozen batch. De meter 
keert terug naar het normale scherm. 
  
8.3.5.2. Tonen van metingen in een batch 
Bevestiging van het menu item “TOON WAARDEN” opent de opgeslagen lijst met metingen in de 
getoonde batch. Het doorlopen van de lijst gaat met de ,  knoppen. 
 
8.2.5.2.1 Informatie over een meting 
Informatie over tijd en datum, wanneer deze gekenmerkte meting gemeten is, worden getoond via het 
volgende menu “INFO”. 
  
8.3.5.2.2. Verwijder een meting 
Met deze functie kan een enkele meting in de batch verwijderd worden. 
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8.3.5.3 Informatie over een batch 
Het item “INFO” toont de informatie over een batch zoals tijd en datum, wanneer aangemaakt en hoeveel 
metingen het bevat. 
 
8.3.5.4. Grenswaarden 
Het starten van deze functie laat de meter de grenswaarden in een opgeslagen batch zien. 
Als er geen grenswaarden ingevoerd zijn toont de meter de laatste meting. 
Boven en ondergrenzen kunnen voor elke individuele batch ingesteld worden zoals in de procedure §§ 8.2.3 
en 8.2.4. De aangepaste grenswaarden worden in de actieve batch gebruikt i.p.v. de globale grenswaarden. 
 
8.3.5.5 Herbenoemen van een batch 
Hernoemen van een batch gaat op dezelfde manier als omschreven in § 8.3.3. 
 
8.5.3.6 Verwijder een batch 
De volledige batch kan verwijderd worden door de delete/verwijderen functie en het bevestigen van de 
procedure met de knop .  
 
8.4. Statistische info 
De statistische functies worden per geheugen groep berekend. 
De meter calculeert de volgende parameters: 

- Gemiddelde 
- Standaard deviatie 
- Maximum 
- Minimum 

Binnen het statistische menu zijn twee scherm weergaven mogelijk: 
a) In de geheugen modus worden twee statistische parameters van de actieve batch weergegeven. Deze 

parameters worden elke keer vernieuwd als metingen aan de batch toegevoegd worden. 
b) Het oproepen van de statistische gegevens in een niet-actieve batch toont alle parameters.  

Bij het oproepen van dit menu wordt de totale lijst van alle batches getoond.  
 
8.4.1 Kies de statistische parameters in de te tonen actieve batch 
Na het kiezen van de actieve batch en het drukken van de knop  wordt de lijst met statistische parameters 
getoond. Met de ,  knoppen kunnen de individuele parameters gekozen en met de knop  geactiveerd 
worden. 
NB. Maximaal 2 parameters kunnen actief getoond worden. 
Gebruik om dit menu te verlaten de terug  knop. Voor een directe terugkeer naar het normale scherm 
drukt men kort op de taster tip. 
 
8.4.2 Toon de statistische parameters in de niet actieve batch 
Het kiezen van een niet actieve batch met de ,  knoppen en het bevestigen hiervan met de knop  
worden alle statistische parameters van deze batch in een pop-up venster getoond.  
 
8.5 Set-up van de meter 
 
8.5.1 LC-Scherm 
 
8.5.1.1 Eenheid van meting (µm / mil) 
De meetwaarden kunnen in µm of in mil weergegeven worden (standaard in µm). 
De eenheden worden met de ,  knoppen gekozen en bevestigd met de knop  . 
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8.5.1.2 Resolutie 
De resolutie van de metingen kunnen aan de applicatie aangepast worden. B.v. bij oppervlakken met een 
hoge ruwheid kan de resolutie vanwege de grotere variatie van de metingen verminderd worden. De 
resolutie kan “Ruw”, “Fijn” of  “Normaal“ zijn  
 
8.5.1.3 Schermverlichting 
In de “AUTO” modus is de schermverlichting tijdens de meting c.a. 8 seconden aan. 
De schermverlichting kan permanent uit gedaan worden door “UIT” te selecteren. 
Uitschakelen van de schermverlichting verlengt de batterij levensduur. 
 
8.5.1.4 Schermoriëntatie 
De oriëntatie van het scherm kan naar behoefte op de meter ingesteld worden. B.v. Als de taster via een 
adapterkabel aan de meter is aangesloten en de meter ligt plat op de tafel dan kan het scherm 180° gedraaid 
worden zodat het is of deze in de hand gehouden wordt. 
Voor het instellen van de schermoriëntatie drukt men de knop om de selectie te maken. Met de ,  
knoppen kiest men “OMKEREN” of “NORMAAL”, vervolgens bevestigen met .   
N.B. De functies van de , , ,  knopen zijn 180°  verwisseld. De gebruiker kan de meter op de tafel 
liggend als gebruikelijk bedienen. Dit item kan verlaten worden door op de terug  knop te drukken.  
 
8.5.2 Draadloze interface 
Als de draadloze interface actief is kan de meter commando’s en ingaven vanuit de  
Qnix®-software ontvangen. De meter kan voor verschillende applicaties geprogrammeerd worden via de 
interface (zie § 12). Zo kunnen ook update’s van de software of de meter en de tasters geladen worden via 
deze interface (zie § 10). Als de interface actief is toont het scherm rechtsboven dit symbool  en een rood 
blinkende LED midden op de meter (zelfs als de meter niet aan staat). Als er data via de draadloze interface 
verstuurd wordt knippert de rode LED op de meter. De interface kan uitgeschakeld worden om 
batterijspanning te sparen als deze niet nodig is. 
 
8.5.3 Systeem informatie 
De volgende informatie wordt getoond: 

- Serie nummer van de meter 
- Software/Hardware versie van de meter 
- Geheugen in gebruik (in %)  

 
8.5.4 Taal kiezen / instellen 
De meter kan 3 verschillende talen bevatten. Standaard komt de meter met de Engelse en de  Duitse versie. 
Op andere talen in te voeren zie § 9. 
Om de taal te veranderen roept men de lijst met talen op, kies vervolgens de ,  knoppen. 
Bevestig de keuze met de knop .  
 
7.5.5. Zoemer 
De pieper kan aan of uit gezet worden. 
Staat de pieper uit dan toont het scherm het symbool  
 
8.5.6 Datum / Tijd 
De meter heeft een interne klok zodat bij elke meting en batch de tijd en datum opgeslagen wordt. 
Instellen van tijd en datum kan nodig zijn: 

- na het verwisselen van de batterijen, indien dit langer dan 2 minuten duurt 
- na het wisselen van zomer en wintertijd 
- verandering van tijdzone 
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8.5.6.1 Tijd instellen 
Instellen van tijd gaat via het menu in het scherm. Waarden worden veranderd door de ,  knoppen te 
drukken. Bevestigen van de uren en de minuten met de knop . 
Correcties worden gedaan door op de terug  knop te drukken.  
 
8.5.6.2 Datum instellen 
Het instellen van de datum is gelijk aan het instellen van de tijd. 
 
8.5.7 De   knop 
De   knop wordt gebruikt om NUL in te stellen(zie § 6) of om metingen te nemen(zie § 5.1). 
Kies het menu item “ Knop   ” om deze te activeren.  
Hou er rekening mee dat je de menu items “NUL” en “INFI” in het “calibratie” menu gebruikt om de nul 
referentie in te stellen  bij de keuze “Meten”.  Verder is het niet mogelijk een meting te nemen als de knop 
gedrukt wordt bij gebruik van de radio frequentie gestuurde taster in draadloze toestand. 
 
9 Radio frequentie gestuurde taster 
Sinds software versie 16 ondersteunt de QNix 8500 de radio frequentie gestuurde taster. Het verbinden van 
de taster met de meter koppelt de twee onderdelen. Tegelijkertijd wordt de batterij status van de taster 
evenals de taster informatie op het scherm getoond. De herlaadbare batterij is geïntegreerd in de radio 
frequentie gestuurde taster en wordt automatisch geladen indien in de meter bevestigd. De taster geeft elke 
paar seconden middels een knipperend blauw licht aan dat deze periodiek opgeladen wordt. Bevestigd in de 
meter kan de radio frequentie gestuurde taster gebruikt worden als elke taster. 
Na het ontkoppelen van de taster van de meter komt deze in de frequentie gestuurde situatie. /in het 
bovenste schermdeel wordt de lading status na elke meting getoond. Binnen het statusgebied van het scherm 
is het symbool van de draadloze verbinding evenals een kleine “P” van taster te zien. De metingen met de 
draadloze taster worden op dezelfde manier genomen als de normale tasters. Op deze manier kan gezien 
worden of de taster nog binnen het zendbereik is. 
 
De frequentie gestuurde taster gebruikt een speciale radio methode om maximale veiligheid te geven. 
Bekijk de volgende radio communicatie tussen meter en taster: 
Met losgekoppelde taster, is de draadloze methode geschakeld naar de taster en elke communicatie tussen 
meter en PC is niet langer mogelijk. Echter de metingen worden nog steeds wel naar de PC verzonden als 
online metingen. Om het geheugen uit te lezen en instellingen in de meter te wijzigen via de PC moet de 
taster aan de meter gekoppeld worden. 
Deactiveren van de draadloze verbinding via het menu van de meter heeft geen effect op de radio gestuurde 
taster. Het activeren van de draadloze verbinding via de meter leidt tot ontkoppeling van de communicatie 
met de radio frequentie gestuurde taster. 
 
10 Probleemoplossing 
 
10.1 Incorrecte of dubieuze metingen 
Indien de meter incorrecte of dubieuze metingen registreert controleer dan: 

• Geeft het scherm de juiste ondergrond weer? Indien u niet weet of de ondergrond Fe of NFe is test 
dit dan met een magneet. Wordt de magneet door de ondergrond aangetrokken kies dan een Fe 
taster, de Fe meet methode, of een combinatie taster. In het andere geval kiest u de NFe methode of 
NFe taster. 

• Is de NUL referentie juist ingesteld? Het beste resultaat wordt verkregen door te kalibreren op een 
blank ongecoat oppervlak dat nog gecoat gaat worden. Indien een blank stuk niet voorhanden is 
kan de standaard meegeleverde nulplaat gebruikt worden. Zie § 6 voor meer details. Let wel het is 
de taster die op Nul gesteld wordt niet de meter. De resultaten worden opgeslagen in de taster. 
Wisselt u de taster dan dient de nul calibratie opnieuw uitgevoerd te worden. 
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• Is de ondergrond geschikt voor de standaard calibratie? Sommige legeringen die ijzer bevatten,     
in‘t bijzonder sommige roestvast staal soorten, behoeven speciale aandacht. Gebruik in dat geval de 
calibratie als gebruiker (zie § 8.1.1.). 

 
10.2 Automatische selectie van de ondergrond werkt niet 
Dit wordt veroorzaakt door een verkeerde instelling van de Nul referenties in de taster.  
Om dit te herstellen, neem de volgende stappen: 

1. Zet de meter in de Fe stand (Kies Fe in het menu ondergrond, zie § 7). 
2. Zet de Nul referentie op een ongecoat oppervlak of Fe materiaal of op de standaard Fe plaat die bij 

de meter geleverd is. 
3. Zet de meter in de NFe stand (Kies NFe in het menu ondergrond). 
4. Zet de Nul referentie op een ongecoat oppervlak of NFe materiaal of op de standaard NFe plaat die 

bij de meter geleverd is. 
 
10.3 Mijn meter biedt niet alle beschreven mogelijkheden  
Er zijn 2 mogelijke redenen: 
U heeft de Basis versie en de functie die u zoekt is alleen mogelijk met de Premium versie.  
Controleer het menu overzicht op bladzijden 2 en 3.  
 
De functie die u zoekt is geïntroduceerd nadat u de meter gekocht heeft.  
In dat geval kan een firmware update helpen. Neem contact op met uw leverancier voor meer details. 
 
Als u de firmware versie van de meter wilt weten kies dan “SyteemInfo”in het scherm”Instellen”(zie § 
8.5.3). De meter toont informatie met het serienummer van de meter en een 7 cijfer/letter reeks ter indicatie 
van hard- en software in de meter. De eerste 4 digits geven de software versie aan(bv. ‘014c’betekent ‘1.4c’) 
en de laatste 3 digits geven de hardware versie aan. 
 
10.4 Ik kan het menu niet activeren  
Gebruik de ▼ knop. Indien 2 of meer batches/groepen gedefinieerd zijn en gekozen is voor de geheugen 
methode gebruik dan de ◄ en ► knoppen om de voorgaande/volgende groep te kiezen waarna de ▼ knop 
gedrukt dient te worden om terug te gaan naar menu invoer(zie § 8.3.5.1). 
 
11 Installatie van de Qnix® Software 
De installatie van de Qnix®-software gebeurd automatisch na het inbrengen van de CD. 
 
12 Installatie van de drivers voor de USB-RF Dongle 
De drivers voor de USB-RF dongle worden van dezelfde CD gestart als de files voor de Qnix®-software. 
Als de dongle voor de eerste keer aan de PC gekoppeld wordt verschijnt er een pop-up venster met de 
mededeling dat er nieuwe hardware gevonden is en dat de nodige drivers geïnstalleerd worden. Type het 
juiste pad naar de CD of zoek ernaar door op “zoeken” te klikken. Hierna kan de installatie gestart worden. 
De installatie procedure is alleen nodig als de dongle voor de eerste maal aan de PC verbonden wordt. 
 
13 Instellen van de meter opties via de Qnix ® Software 
De instellingen als beschreven in § 6 kunnen ook geprogrammeerd en gedownload worden in de meter via 
de Qnix®-software. In het bijzonder de invoer van namen voor specifieke calibraties en batches is op deze 
manier veel makkelijker. 
De draadloze interface dongle moet verbonden zijn aan de PC waarna de Qnix®-software gestart kan 
worden (zie § 8.5.2). Als de software de meter geïdentificeerd heeft worden alle beschikbare menu opties en 
de instellingen getoond in het software menuveld “Meter Instellingen” of worden gedownload vanuit de 
meter door op de knop “Instellingen naar meter versturen”. 
Nu kunnen alle instellingen op de monitor gecontroleerd en eventueel gewijzigd worden. Zijn alle keuzes en 
veranderingen gemaakt dan kunnen deze naar de meter verstuurd worden door op “Instellingen naar meter 
verzenden”.  
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14 Download een nieuwe taal in de meter 
Een nieuwe taal kan in de meter ingevoerd worden met de “Taal Editor” in de Qnix®-software. De taal 
editor bevat een complete tabel met opdrachten en notities die getoond kunnen worden.  
 
15 Update van de meter en tasters 
De software in de meter en de tasters kunnen door de gebruiker vernieuwd worden. Het resultaat van onze 
regelmatige product verbeteringen van software voor meter en tasters worden voor klanten toegankelijk 
gemaakt via onze website www.automation.de 
 
16 Symbolen in het scherm van de meter 

•  Fe meten op staal of ijzeren ondergrond 
• NFe meten op niet magnetische ondergrond 
• Fout foute handeling 
• Infi meetwaarde buiten bereik, verkeerde ondergrond 
• � bovengrens waarde overschreden 
• � ondergrens waarde overschreden 
•  gemiddelde waarde 
•  standaard deviatie 
•  draadloze interface actief 
•  continu meet modus 

 
•  pieper uitgeschakeld 
•  batterij zwak, meten is nog mogelijk 
•  batterij leeg 

 
 
17 Inhoud van de levering 

- Meter met optionele taster 
- 2 batterijen AA 1,5V (alkaline) 
- Instructie handleiding 
- Test certificaat voor optioneel taster 
- Zachte tas met clip 
- Koffer voor transport en opslag 

 Optioneel verkrijgbaar 
- Fe taster 2 mm (80mil) 
- Fe taster 5 mm (200mil) 
- NFe taster 2 mm (80mil) 
- Dual taster Fe/Nfe  2 / 2 mm (80/80mil) 
- Dual taster Fe/Nfe  2 / 5 mm (80/200mil) 
- calibratie folies, Nul referentie plaatjes, ook als set verkrijgbaar 
- Qnix®-software voor data verzenden en evalueren in EXCEL en meter configuratie 
- Draadloze interface voor data verzending tussen meter en PC(*) 

(*) Reeds ingesloten in de levering bij het model QNix 8500 Premium. 
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18 Technische data 
 
Fe taster Metingen op staal of ijzeren ondergrond 
 
NFe taster Metingen op niet magnetische ondergrond zoals Aluminium,  
 Zink, Koper, Messing, Roestvast Staal 
 
Bereik zie specificaties van de tasters 
 
Resolutie 0,1 µm 0 tot 99,9 µm | 0.01 mil 0 tot 9.99 mil 
   | 
(standaard 1 µm 100 tot 999 µm | 0.1 mil 10 tot 100 mil 
instelling) 0,01 mm ≥ 1,00 mm | 1 mil > 100 mil 
 
Nauwkeurigheid (fabriek calibratie op NUL referentie geleverd bij de meter) 
 ± (1 µm + 2%*) 0 tot 2000 µm 
 ± (0.04 mil + 2%*) 0 tot 80 mil 
 ± 3,5%* > 2000 µm  
 (* van de meting) 
 Met één of twee punt calibratie kan de nauwkeurigheid verbeterd worden 
 Door de optionele folies te gebruiken. 
 
Minimum Fe taster 10 x 10 mm2 (0.4” x 0.4“) 
oppervlak  NFe taster 6 x 6 mm2     (0.24” x 0.24”) 
Minimum convex 5 mm (0.2”) 
ronding concaaf 30 mm (1.2”) 
 
Minimum Fe taster  0,2 mm (8 mil) 
ondergr. dikte NFe taster  0,05 mm (2 mil) 
 
Geheugen Cap. Basic Premium 
Metingen 100 tot 13.000 (max. 2000 metingen per batch) 
Batches 1 999 
calibraties 1 100 
 
Interface draadloos 2,4 GHz, bereik max. 10 m in ongestoorde vrije ruimte 
 
Temp. Bereik 
Opslag - 10°C tot 60°C 
Gebruik     0°C tot 50°C 
 
Stroom 2 x batterijen (AA) 1,5V Alkaline of 2 herlaadbare batterijen (AA) 1,2V 
 
Afmetingen 124 mm x 68 mm x 33 mm 
 
Gewicht ca. 120 gram, meter met batterijen en taster.  
   

 


