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1. Introduktion 
.
 

Lagtykkelsesmåleudstyrene i serie MiniTest 700 arbejder ikke destruktivt, afhængig af sensortype 
efter magnet-induktiv hhv. hvirvelstrøms-metoden. De svarer til følgende normer: 

DIN EN ISO 1461 
DIN EN ISO 2064 
DIN EN ISO 2178 
DIN EN ISO 2360 
DIN EN ISO 2808 
DIN EN ISO 19840 

ASTM B244 
ASTM B499 
ASTM D7091 
ASTM E376-03 
 

AS 3894.3-2002 
SS 18 41 60 
SSPC-PA 2 

 

De små, praktiske udstyr bliver anvendt for den ikke destruktive, hurtige og præcise 
lagtykkelsesmåling. Anvendelser finder sted i områder for korrosionsbeskyttelse, såvel hos 
fabrikanten som også hos brugeren, hos myndigheder og sagkyndige, i galvaniserings- og 
lakeringsvirksomheder, i den kemiske industri, i automobil-, skibs- og flyindustrien såvel som i 
apparat- og maskinbygning. 

Målesystemet består af en sensor og en displayenhed. Sensoren er alt efter apparattype indbygget 
fast i apparatet (intern), fast forbundet via et kabel (ekstern) eller valgfrit i apparat (intern) eller via 
et kabel (ekstern). 

Serien MiniTest 700 består af 3 grundmodeller:         

MiniTest 720 med fast tilsluttet intern sensor  

MiniTest 730 med fast tilsluttet ekstern sensor  

MiniTest 740 med valgfri intern eller ekstern brugbar sensor. Der kan tilsluttes alle sensorer  i 
serien MiniTest 700. 

 

Anvendelsesområdet fremkommer ud fra typen af den tilsluttede sensor:  

 
F-sensorer arbejder efter den magnet-induktive metode og er brugbare ved umagnetiske lag, som 
lak, emaljer, gummi, aluminium, krom, kobber, zink osv. på jern og stål (også legeringer og hærdet 
magnetisk stål, men ikke på austenitiske eller kun ringe magnetiske stål). 

N-sensore arbejder efter hvirvelstrøms-metoden og måler isolerende lag, som lak, eloxallag, 
keramik osv. på alle ikke-jern-metaller (f.eks. aluminium, kobber, zinkstøbegods, messing etc.) 
såvel som på austenitiske stål. 

FN-sensorer arbejder såvel efter den magnet-induktive som også efter hvirvelstrømsmetoden. Med 
disse kombi-sensorer kan der måles såvel på grundmaterialet stål som også på IJ-metaller. 

 

For dokumentation af måle- og statistikværdier er alle MiniTest 700 udrustet med et IrDA-interface 
(infrarød-forbindelse), som muliggør dataudveksling til en PC såvel som til den bærbare printer 
MiniPrint 7000  (tilbehør). 
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2. Første skridt 
Dette afsnit henvender sig til første-gangs-brugeren af apparatet. Han skal gøre sig fortrolig med 
hovedfunktionerne i apparatet og optagelse af måleværdier. 

2.1 Isætte batterier og tilslutte sensor  

a) De tager apparatet og batterierne fra opbevaringskufferten. 
b) De løsner skruen til batteridækslet på bagsiden af apparatet f.eks. med en mønt og åbner til 

batterirummet. 
c) De sætter de medleverede batterier i batterirummet. Pas på at få vendt batterierne rigtigt (se 

billedet). 
d) De lukker batterirummet og fastgør dækslet med skruen. 
e) Ovenover skruen til batterirummet befinder sig en ring, hvor De kan montere den medleverede 

håndsløjfe. 

 
 

(Ved apparattyperne MiniTest 720 og MiniTest 730 er underafsnittet f ikke relevant.) 
f) MiniTest 740 kan valgfrit benyttes med en intern eller ekstern sensor. Apparatet bliver leveret 

med isat adapterkabel for ekstern drift.   

- Hvis De vil bruge MiniTest 740 med en ekstern sensor skruer De sensoren på 
adapterkablet. Sensorerne til apparatet MiniTest 740 bliver leveret med et prisme for små 
radier, for store radier og store flader. De skruer det ønskede prisme på sensorhovedet. 

 

 

 

 

 

Ring for håndsløjfemontering 

Omløber 

Prisme for store 
radier og store 
flader 

Prisme for små 
radier 
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- Vil De bruge MiniTest 740 med intern sensor, skruer De omløberen af apparatet, trækker 
adapterkablet ud, monterer sensoren med det store prisme, isætter det i apparatet, og 
skruer den fast med omløberen. Sensoren (og dermed prismet) kan monteres i huset i en 
vilkårlig vinkelstilling. De indstiller prismet således, at det mest bekvemt for Deres 
anvendelse. 

-  

2.2 Indkoble apparatet og indføre måleværdier 

(Obs: De følgende skridt (initialiseringssekvens) skal kun gennemføres ved første idriftsættelse.) 

De trykker med udkoblet MiniTest til-fra-tasten (på venstre side af apparatet) sammen

- Indstille sprog 
Der vises sproget - engelsk. 
De indstiller med tasterne „↑“ eller „↓“ det ønskede sprog. 
De overtager indstillingen med „OK“ eller afbryder den med „ESC“, for at beholde 
fabriksindstillingen (engelsk). 

 med 
kommandotasten „ESC“ og slipper så først til-fra-tasten igen. Der bliver kaldt 4 indstillingsskridt fra 
den bestående initialiseringssekvens.  

De efterfølgende skridt  

- Total reset,   

- IrDA-interface (driftsfunktion  „altid aktiv“)   

- Strømforsyning „batteri“  

Bekræftes ligeledes med „OK“. 
Detaljerede informationer om initialiseringssekvensen finder De i kapitel 10.1. 

 

 

Der vises start-displayet med apparattype og den tilsluttede sensortype 
(se billedet). 

 

 

Med FN-sensorerne følger nu valget af måleforløb: 

- Tasten „↑“: „Ferrous“ (F = magnetinduktiv-metode) 

-  Tasten „↓“: „Non-Ferrous“ (N = hvirvelelstrøms-metode) 

-  Tasten „OK“ eller automatisk efter ca. 5 sek.: Auto F/N (se.   
billedet).  

 

Überwurfring 
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a) Apparatet er nu i måledrift (se billedet.) og er klar til måling. Måle-billedskærmen bliver vist, 
men der er endnu ingen måleværdi til stede.  

b) Ved idriftsættelse første gang er målerækken 00 (“Batch 00“) (se 7.2.2) og fabrikskalibreringen 
(„STD“) forindstillet (nærmere informationer om temaet „kalibrering“ finder De i kapitel 6). 
Begge indstillinger bliver vist i statuslinien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Fabrikskalibreringen bliver brugt til den enkle, hurtige måling, også når en større måleusikker- 
hed bliver tilladt. Udførlig beskrivelse af kalibreringsmetoden se kapitel 6.2. 

d) For optagelse af måleværdier sætter De sensoren vinkelret på måleobjekt-overfladen. Efter 
afviklingen af måletiden (nogle tiendedele sekunder) bliver lagtykkelsen vist i måle-
billedskærmen. De løfter igen sensoren op. Sensoren er nu klar til næste måling. 

         Batteri-tilstand 
Indstillet kalibre- 
ringsmetode  

 

Aktive  
målerække
 

 
Statuslinie 

Online-statistik 

Aktive målemetode 

Tiden  
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3. Systembeskrivelse 

3.1 Apparat 

3.1.1 Generelt 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Betjeningstaster  

 

 

 

 

 

 

 

 

Til-fra-tasten  bruges til at til- eller frakoble apparatet. Bliver den ved indkobling af aparatet trykket 
sammen med kommando-tasten „ESC“, så bliver initialiseringssekvensen udført (Mere om 
initialiseringssekvenser erfarer De i kapitel 10.1). 

Med funktionstasten „CAL“ bliver kalibreringen startet, med tasten „MENU“ bliver hovedmenuen 
og med tasten „STAT“ statistikmenuen kaldt. 

Kommando- og navigeringstasteblokken har forskellige funktioner: 
- Med tasten „OK“ bliver indstillinger overtaget og menupunkter valgt. 

- Med tasten „ESC“ bliver aktioner afbrudt, undermenuer forladt og navigeringsforløb 
indenfor målerækker gennemført. 

- Piltasterne „↑“ eller „↓“ bruges til navigering og til ændring af indstillinger. 

- Tasten „ESC“ og „OK“ kan i nogle menupunkter have forskellige funktioner.   

        

Et indblændet navigeringsbloksymbol henviser brugeren indenfor et 
menupunkt altid til den gældende aktuelle funktion i navigeringsblokken. 

Tasterne „ESC“ og „OK“ kan i det pågældende menupunkt have en 
anden funktion, f.eks. „CLR“ for „sletning“ eller „<“ for „skridt tilbage“ eller 
„>“ for „næste skridt“.   

 

Et stort, baggrundsbelyst, grafisk display gør det 
muligt uden besvær at aflæse måleværdier og 
statistikdata. 

Kassen består af et slag- og ridsefrit kunststof. 

   

Grafikdisplay 
(Opløsning 
128 Dots x 64 Dots) 

Optisk visning (LED) 
for måleværdi-
kviittering (grøn) og 
grænseoverskridelser 
(rød) 

Funktionstaster 

Til-fra-taste 

Kommando- og 
navigeringstasteblok 
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3.1.3 Infrarødt-interface 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Strømforsyning 

3.1.4.1 Batterier 

Lagtykkelsesmåleudstyrene MiniTest 720, 730 og 740 bliver drevet med to Alkali-Mangan-batterier 
1,5V, Typ AA / LR6 (med ved leveringen); alternativt kan genopladelige NiMH-batterier Typ AA / 
HR6 bruges. De skal udelukkende bruge batterier af fabrikater som vi anbefaler (se kapitel 13.3 
tilbehør). 

Skulle De bestemme Dem for genopladelige batterier, skal indstillingen af apparatet være tilpasset 
(kapitel 10.1). For opladning af genopladelige batterier behøves et eksternt ladeapparat  (tilbehør). 

For omgang med batterier læs venligst kapitel 12.1.1. 

Anvisninger: 

Hvis De i længere tid ikke bruger apparatet skal De tage batterierne ud.  

- Batteri-opladningstilstands-symbolet  i apparatdisplayet viser i 5 trin batteri 
opladningstilstanden.  

- Når det laveste trin nås vises meldingen „batteri næsten tomt !“ For displaybelysningen er 
batterispændingen ikke mere tilstrækkelig. Der vises meldingen „ingen belysning mulig! 
batterispændingen er for lav“. 

- Er batterierned totalt afladet, vises meldingen „batterispænding for lav!“; apparatet kobler 
ud. 

- Nye batterier skal være isat indenfor et minut efter udtagningen af de brugte batterier, da 
dato og klokkeslet ellers kan gå tabt. Ved en senere isætning vises meldingen  „kontrollér 
indstillingen af uret“ (se kapitel 9.4). Målerækker og kalibreringsværdier bliver i alle tilfælde 
bibeholdt.  

- Tag for en sikkerheds skyld nye batterier med, når De vil gennemføre målinger på afsides 
steder. 

- Fejlmeldinger på grund af for lav forsyningsspænding kan ikke optræde, da apparatet 
tidligere blev udkoblet hhv. overhovedet ikke lader sig indkoble.  

- Brugte eller defekte batterier skal afleveres på genbrugspladser og må ifølge loven ikke 
bare bortkastes.  

 

Infrarødt-interface (IrDA) 

se kapitel 8.2 og 10.1 
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3.2 Sensorer  

3.2.1 SIDSP® teknologi 

SIDSP® er en af ElektroPhysik udviklet, verdensførende teknologi for lagtykkelses-sensorer, der 
sætter nye normer indenfor lagtykkelses-måleteknikken. 

SIDSP® står for Sensor-Integrated Digital Signal Processing – digital signalforarbejdning inden for 
sensorer.. 

I modsætning til hidtidige metoder bliver med SIDSP® impulssignalet for målehovedet i sensoren 
selv genereret digitalt og styret. De fra målehovedet tilbagekommende signaler bliver omdannet til 
digital form og viderebearbejdet digitalt med 32-bit- nøjagtighed, og det lige til den færdige lagtyk- 
kelsesværdi. Hermed kommer de mest moderne metoder for digital signalforarbejdning i brug. 
Herved bliver opnået en signalkvalitet og præsision, der er utænkelig ved analog signal-
forbejdning. 

SIDSP®-sensorer er ekstremt støjufølsomme.   

Alt, hvad der har at gøre med målesignaler, færdiggør SIDSP® „direkte på stedet“, dvs. i 
umiddelbar nærhed af sensorhovedet. Forstyrrelser på målesignalerne ved overførslen via 
sensorkablet hører fortiden til, da med SIDSP® finder en overførsel af målesignaler via sensor-
kablet ikke mere sted. Sensorkablet forsyner udelukkende sensoren med strøm og overfører de 
komplet færdige lagtykkelsesværdier i digital form og dermed støjfrit til apparatet.  

Sensorerne råder over en ekstrem slitagefri sensorpol, der også er godt egnet til hårde 
belægningsmaterialer. 

3.2.2 Eksterne sensorer til apparaterne MiniTest 730 og MiniTest 740 

De eksterne  sensorer til apparaterne MiniTest 730 og MiniTest 740 bliver leveret med to for-
skellige måle-prismer: En måle-prisme med lille berøringsflade for måling på små dele og på 
buede dele, og en måle-prisme med en større berøringsflade for måling på store, plane flader.  

3.2.3 Sensorer for MiniTest 740 

Der står udskiftelige sensorer til rådighed for forskellige måleområder og anvendelser                  
(se kapitel 13.2.4). 
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4. Arbejde med brugeroverfladen 

4.1 Indkobling/start-display 

Efter indkoblingen af apparatet vises start-displayet med apparattype og tilsluttet sensortype. 

 
Efter ca. 2 sekunder kobler apparatet til måledriften for den sidst aktive målerække (“Batch“) . 

Ved apparater med FN-sensorer består en mulighed, for at vælge målemetoder, så længe endnu 
ingen måleværdier er blevet optaget:  

- Tasten „↑“: „Ferrous“ (F = magnetinduktiv metode) 

- Tasten „↓“: „Non-Ferrous“ (N = hvirvelstrømsmetode); 

- Tasten „OK“ eller automatisk efter ca. 5 Sek.: Auto F/N (automatisk omskiftning mellem 
magnet-induktiv metode og hvirvelstrømsmetode). 

4.2 Måledrifts-fremstilling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.2.1. Online-statistik  

Under måleværdioptagelserne bliver i et separat vindue på måle-billedskærmen vist den aktuelle 
statistik for den aktive målerække. 

    Batteri-tilstand 
Indstillede kali- 
breringsmetode  

 

Aktive 
målerække 

Statuslinie 

Maksimalværdi 

Aktive 
målemetode 

Tiden  

 
Antal måleværdier 

Standardafvigelse 

Aktuelle måleværdi 

Middelværdi 

Minimalværdi 
Måleenhed 
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4.2.2. Drejning af billedskærm-visning  

 

 

 

 

I måledrift kan man dreje visningen med  
 tasterne „↑“ eller „↓“ med 180°.  

 

 

 

 

4.4 Menuer 

De talrige funktioner i den hierarkisk opbyggede brugeroverflade er underdelt i tre grupper, der kan 
vælges med tasterne „CAL“ (kalibreringsmenu), „MENU“ (hovedmenuen) og „STAT“ 
(statistikmenu).   
 

De trykker funktionstasten „MENU“, for at komme til hovedmenuen.  

For navigering indenfor et menuplan bruger De tasterne „↑“ eller „↓“. 
Den aktive menuindførsel bliver vist med mørk baggrund. 
For valg af et menupunkt trykker De tasten „OK.  
Der åbnes en undermenu eller en funktion bliver kaldt (f.eks. printe).  

Ved tryk på taste „ESC“ kommer De tilbage til det forrige menuplan. 

De under forskellige menupunkter styrede parametre og data lader sig indordne i tre kategorier: 

- Parametre, der kun kan indstilles på forudgivne værdier ved hjælp af en udvalgsliste 
(„udvalgs-parametre“) 

- Parametre, hvis talværdi der kan indstilles vilkårligt indenfor en øvre- og nedre grænse 
(„numeriske parametre“) 

- Fastværdi-data, der kan ses, men ikke ændres 

4.4.1 Indstille parameter valg  

De vælger med tasterne „↑“ eller „↓“ et menupunkt, f.eks. „sprog“, og 
trykker på „OK“. Det valgte menupunkt bliver kaldt. Nu kan De med 
tasterne „↑“ eller „↓“gennemløbe listen med forudgivne parameter-
værdier og vælge den ønskede værdi, F.eks. „Deutsch“. Med et tryk på 
tasten „OK“ bliver den valgte værdi overtaget som indstilling; vil De 
fremstille den gamle parameterværdi igen, trykker De tasten „ESC“. De 
kommer herefter tilbage til det forrige menuplan. 
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4.4.2 Indstille numeriske parametre 

I menupunkter i hvilke det er muligt at lave en numerisk indstilling, bliver 
den ønskede værdi indstillet i indlæsefeltet med tasterne „↑“ eller „↓“.  

Er endnu ingen værdi defineret (display „---.--") bliver ved tryk på tasten 
„↑“  den størst mulige, og med tasten „↓“  den mindst mulige værdi vist.  

Ved korte tastetryk bliver altid den midst mulige forskel stillet i den 
pågældende retning. Lange tastetryk fører til kontinuerlige ændringer af 
parameterværdier (analogt til „gentagefunktion“ på PC´er); herved bliver 
med konstant tastetryk også ændringshastigheden forhøjet, dvs. jo 
længere en taste bliver trykket , desto hurtigere ændrer den viste værdi 
sig også. 

Ved tryk på tasten „OK“ bliver indstillingen overtaget, vil De genfremstille 
den gamle indstilling, trykker De tasten „ESC“. De kommer derefter 
tilbage til det forige menuplan.  
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5. Måledrift 

5.1 Vigtige anvisninger for lagtykkelsesmåling 

For at kunne anvende de i denne brugervejledning anførte anvisninger og udførelser rgtigt, er et 
grundlæggende kendskab til omgangen med lagtykkelsesapparater og de deraf resulterende 
måletekniske krav en fordel, specielt til de følgende temaer:    

• Valg af egnede målemetoder og sensorer 

• Grundlaget for de elektromagnetiske målemetoder 
• Påvirkning af magnetfelter og indflydelse af omgivelserne 
• Indflydelse af overfladebeskaffenheden (ruhed, geometri, renhed) af måleobjektet på 

målingen  

• Statistiske udnyttelsesmetoder af målerækker 

5.1.1 Fortolkning af måleværdierne  

Resultaterne på lagtykkelsesmålingen angår kun de målte steder på måleobjektet. Der skal derfor 
udvises den største forsigtighed, hvis man formoder at resultaterne for de målte steder kan 
henføres til de ikke målte steder på måleobjektet. Sådanne formodninger er i regelen så kun tilladt, 
hvis der foreligger omfattende erfaringer med måleobjektet der skal kontrolleres og velkendte 
metoder for statistiske dataregistrering og udnyttelse står til rådighed.  

5.2 Nødvendige indstillinger 

Før målingen skal der foretages nogle indstillinger i hovedmenuen „databank“ og i undermenuen 
„målerække“. 

5.2.1 Målerække (BATCH) 

Måleværdier bliver med MiniTest 700 grundlæggende sammenfattet til målerækker (i måle-
billedskærmen betegnet som „BATCH“). Ny optagne måleværdier bliver altid indføjet i den i 
øjeblikket aktive målerække og gemt. Den aktive målerække bliver ved udkobling indført i 
apparatet og ved genindkobling igen brugt som aktiv målerække, så at man indenfor en 
målerække kan måle videre uden særlige forholdsregler. I sammenhæng med målerækker er 
følgende aktioner mulig: 

- Videremåling i  den aktive målerække 

- Indretning af en ny målerække i databanken (se kapitel 7.2.2) 

- Valg af en bestående målerække fra databanken (se kapitel 7.2.3) 

De vælger en af de nævnte aktioner, for at fastlægge den aktive målerække for de efterfølgende 
målinger. 
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5.3 Forberedelse til måling 

5.3.1 Kalibrering 

Alt efter anvendelsen kan De kalibrere sensorerne i serie MiniTest 700 på forskellige måder: Måle-
nøjagtigheden er afhængig af den valgte kalibreringsmetode.  

Der står forskellige kalibreringsmetoder til Deres rådighed (se også kapitel 6.2): 

- Fabrikskalibrering  
- Manuel kalibrering  

-  Nulpunkt-kalibrering 
-  To-punkt-kalibrering 
-  Fler-punkt-kalibrering 

- Forindstillede kalibreringsmetode SSPC-PA2, „Australsk“, „Svensk“, ISO og Grov 
 

5.4 Udførelse af målinger 

5.4.1 Frihåndsmåling 

Alle sensorsystemer er monteret fjedrende. Konstruktionen garanterer en sikker og vippefri 
opsætning på måleobjektet med konstant anlægskraft. V-noten gør det muligt at lave pålidelige 
målinger på cylindriske dele. 

For lagtykkelsesmålinger bliver den eksterne sensor (MiniTest 730, 740) eller det komplette 
apparat med intern sensor (MiniTest 720, 740) opsat på måleobjektet. Umiddelbart efter 
opsætningen vises måleværdien på måleværdi-displayet og bliver samtidigt i målefunktion 
„enkeltværdi“ overtaget i statistikken. Efter en kort opløftning er sensoren klar til den næste måling. 

I målefunktion „kontinuert“ bliver måleværdien vist kontinuert, sålænge sensoren forbliver opsat; 
De kan overføre den i øjeblikket viste måleværdi til statistikken ved tryk på „OK“.  

Vær opmærksom på, at ved slæbende bevægelser på måleobjektet af sensorpolen (det er den 
lille, afrundede stift i midten af sensor-endefladen, med hvilken måleobjektet under målingen bliver 
berørt på målestedet) er udsat for en forhøjet slitage, der, som ved alle præsisionsmåleudstyr, med 
henblik på bibeholdelse af gode måletekniske egenskaber skal undgås. 
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5.4.2 Måling med præsisions-målestativ  

Til måling af små dele og ved små geometriske forhold anbefaler vi anvendelsen af et præsisions-
målestativ i forbindelse med eksterne sensorer. 

 
 

5.4.3 Måling af duplex-lag 

Til forbedring af korrosionsbeskyttelsen og af designmæssige årsager bliver stål ofte galvaniseret 
og yderligere lakeret. Med sensorerne FN1.5 og FN5 kan totaltykkelsen (indstilling i målerækken 
for substrat „ferrous“) og tykkelsen af lakeringen (indstilling i målerækken for substratet „non-
ferrous“) måles. Ved at beregne forskellen får De tykkelsen af galvaniseringen.  

De kontrollerer i indstilling „non-ferrous“ nulværdien på et galvaniseret, men endnu ikke lakeret 
måleobjekt. Fra en galvaniseringstykkelse på 40 µm skal nulværdien være tilstrækkelig ensartet, 
så at en duplexmåling kan gennemføres med godt resultat. 

5.5 Fejl ved målinger 

Efter kalibreringen af sensoren kan målinger gennemføres i måledrift. Der bliver målt nøjagtige 
lagtykkelsesmålinger, så længe sensorspecifikationerne bliver overholdt (se også kapitel 6.1 
kalibrering „Generelt“ og kapitel 13 „Tekniske data“). 
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6.  Kalibrering 

6.1  Generelt 

Serien MiniTest 700 råder over talrige kalibreringsmetoder til forskellige anvendelser, måle-
procedurer eller overholdelse af normer. Den ønskede kalibreringsmetode bliver valgt ved 
indretningen af en målerække. Kalibreringen kan gennemføres direkte efter indstillingen af 
målerækken eller senere med funktionstasten „CAL“ i måledrift. Så længe ingen måleværdier       
er gemt i den valgte målerække, kan kalibreringsmetoden ændres. 

Kalibreringen bliver gennemført i den aktive målerække og er fast forbundet med denne 
målerække.  
Vær opmærksom på følgende punkter, for at garantere en optimal kalibrering: 

• Kalibreringen er en vigtig forudsætning for nøjagtige målinger. Kalibreringen bliver gennem-
ført på et kalibreringsobjekt, som stemmer mest muligt overens med det senere måleobjekt 
i form og substrat-materiale. Grundlæggende gælder: Jo bedre kalibreringsobjektet 
stemmer overens med måleobjekt, desto nøjagtigere bliver kalibreringen og dermed den 
derefter følgende måling. 

• Kalibrerings- og måleobjekt skal stemme overens på følgende punkter: 
  ·  Overfladens krumningsradius  
  ·  Substratmaterialets egenskaber (magnetisk permabilitet hhv. elektriske 
    Ledningsevne; helst: identisk materiale 
  ·  Tykkelsen af substratmaterialet 
  ·  Størrelsen af målefladen 

• Før kalibreringen skal stedet for kalibreringen, sensorpolen og præsisionsstandarden af 
fedt, olie, metalspåner osv. være rengjort. alle fremmedlegemer og alle urenheder 
forfalsker kalibreringen. 

• Kalibreringspositionen på kalibreringsobjektet og målepositionen på måleobjektet skal altid 
være den samme. Ved små dele hhv. på kanter og hjørner skal være den samme. 

• Under kalibreringen må ingen usædvanlig kraftige fremmede magnetfelter påvirke 
sensoren. 

• Jo nærmere tykkelsesværdien for præsisionsstandarden ligger på den forventede 
lagtykkelse på måleobjektet, desto nøjagtegere bliver kalibreringen og dermed også 
målingen. 

• Til måling af tykkere belægninger af NE-metal på substrater af stål eller jern med den 
magnetinduktive målemetode (mulig med sensorerne F1.5, FN1.5, F5, FN5 eller F15) skal 
en flerpunktkalibrering gennemføres. Lagtykkelsesstandarden skal være af det samme 
metal som laget der skal måles.  

• Venligst pas på, ved en kalibrering at kalibreringsfolien altid lægges på således, at der 
ingen luftspalte opstår under folien ved en bøjning af denne. En luftspalte fører til en 
fejlagtig kalibrering. Skulle folien altså udvise en bøjning, så lægger De altid bøjningen 
nedad på substratet (se billedet). 
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• Præsisionsstandarden skal behandles omhyggeligt. Alle opståede afvigelser af folie-
tykkelsen på grund af slitage af påtrykte værdier fører til en lige så stor fejl ved en senere 
måling. De skal undgå en fold især ved tyndere præsisionsstandarder. Det opstående 
knæk fører til luftspalter og dermed til en unøjagtig kalibrering. De skal holde præsisions-
standarderne rene og fri for olie, fedt og støv. Urenheder forstørrer den virksomme tykkelse 
ved kalibrering og fører så til en senere målefejl af samme størrelse som tykkelsen af 
urenheden. Til orientering: Allerede et fingeraftryk genererer en yderligere tykkelse på 
nogle µm. 

Pas på:  
Hvis apparatet under kalibreringsforløbet kobler ud på grund af opbrugte batterier, skal De (efter 
isættelse af nye batterier) gentage kalibreringen.  

6.2  Disponible kalibreringsmetoder 

Alt efter anvendelse tilfældende kan De kalibrere sensoren efter forskellige metoder; den valgte 
kalibreringsmetode bestemmer den opnåelige målenøjagtighed og anvendelsesområdet. For 
detaljerede oplysninger se sensor-specifikationer, Kapitel 13.2. 

6.2.1  Fabrikskalibrering 

Vises i display-statuslinien: „STD“. 
Fabrikskalibreringen bliver anvendt til den enkle, hurtige måling, når  en større måleusikkerhed er 
tilladt (detaljerede angivelser: Se sensor-specifikationer, kapitel 13.2). Så længe ingen andre 
kalibreringsmetoder er valgt hhv. den tilhørende kalibreringsprocedure ikke er blevet gennemført, 
er fabrikskalibreringen altid aktiv. 

6.2.2  Manuelle kalibreringsmetoder 

6.2.2.1  Nulpunkt-kalibrering 
Vises i display-statuslinien: „Z  “. 

Kalibreringspunkt: Nulpunkt (direkte på substratet). 

Kalibreringen bliver gennemført på det ubehandlede kalibreringsobjekt med samme geometri og 
med samme materiale som måleobjektet. Der bliver kun antaget et kalibreringspunkt direkte på 
substratet (nulpunkt). 
Nulpunkt-kalibrering er en hurtig gennemført kalibrering med en tilstrækkelig god nøjagtighed. 

6.2.2.2  Topunkt-kalibrering 
Vises i display-statuslinien: „Z1 “. 

Kalibreringspunkter: Nulpunkt (direkte på substratet) og på en præcisionsstandard  

Kalibreringen bliver gennemført på det ubehandlede kalibreringsobjekt med samme geometri og 
med samme materiale som måleobjektet. Der bliver antaget to kalibreringspunkter: Direkte på 
substratet (nulpunkt) og under anvendelse af en pålagt præcisionsstandard. 
Denne kalibreringsmetode giver en bedre nøjagtighed end nul-kalibreringen. Resultatet er optimalt, 
når værdien af præcisionsstandarden ligger i nærheden af den forventede lagtykkelse af måle-
objektet. 
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6.2.2.3  Flerpunkt-kalibrering 
Vises i display-statuslinien: „Z12“. 

Kalibreringspunkter: Nulpunkt (direkte på substratet) og på to præcisionsstandarder. 

Kalibreringen bliver gennemført på det ubehandlede kalibreringsobjekt med samme geometri og 
med samme materiale som måleobjektet. Der bliver antaget tre kalibreringspunkter: Direkte på 
substratet (nulpunkt) og med anvendelse af to præcisionsstandarder. Ideelt ligger værdien af den 
første præcisionsstandard i den nederste halvdel, værdien af den anden  præcisionsstandard i den 
øverste halvdel det forventede lagtykkelsesområde. 

Denne kalibreringsmetode bliver anvendt, når der over et større lagtykkelsesområde skal måles 
med stor nøjagtighed. 

6.2.2.4  Topunkt-kalibrering uden nulpunkt 
Vises i display-statuslinien: „ 12“. 

Kalibreringspunkter: Med to præcisionsstandarder (ingen nulpunkt). 

Kalibreringen bliver gennemført på det ubehandlede kalibreringsobjekt med samme geometri og 
med samme materiale som måleobjektet. Der bliver antaget to kalibreringspunkter  under 
anvendelse af to præcsionsstandarder. Værdien af den første præcisionsstandard skal være 
mindre, værdien af den anden præcisionsstandard større end den forventede lagtykkelse. Et 
kalibreringspunkt direkte på substratet (nulpunkt) bliver ikke antaget. 

Dette er en speciel kalibreringsmetode til anvendelse på ru overflader. På ru substrater opviser 
direkt på substratet antagne kalibreringspunkter (nulpunkter) betinget af ruheden kraftige udsving, 
hvorved den totale godhed af kalibreringen enten blev forværret end forbedret. Defor er det bedre, 
at udelade nulpunktet her. 

6.2.3  Fast forudgivne, menuførte kalibreringsmetoder 

6.2.3.1  Generelt 
For alle forudgivne, menuførte kalibreringsmetoder gælder: 

Valget af den ønskede forudgivne kalibreringsmetode sker ved indretningen af målerækken. Efter 
afslutning af indretningen af målerækken bliver den menuførte kalibrering indledt. Så længe 
kalibreringen ikke er blevet komplet afsluttet, er fabrikskalibreringen aktiv, og i statuslinien i 
displayet blinker visningen „CAL“. 

6.2.3.2  Kalibrering efter ISO (EN ISO 19840) 
Visning i display-statuslinien: „ISO“. 

Kalibreringspunkter: Direkte på substratet (nulpunkt) og på to præcisionsstandarder 
 
Denne norm kan ikke anvendes, når den tykkelse lagtykkelsen skal have er mindre end 40 µm. 
Kalibreringen bliver gennemført på det ubesete kalibreringsobjekt med samme geometri og med 
samme materiale som måleobjektet. Der bliver antaget tre kalibreringspunkter: Direkte på 
substratet (nulpunkt) og under anvendelse af to passende præcisionsstandarder, hvorved værdien 
af den første præcisionsstandard skal ligge under og værdien af den anden  præcisionsstandard 
over den forventede lagtykkelse.  
For kompensation af indflydelsen af ruheden på målingen skal anvendes en af de foreliggende 
ruhedsværdier, i afhængighed af korrekturværdien „ruhed“,  i den nedenstående tabel, alternativt 
kan også en speciel korrekturværdi fremskaffes og blive indstillet (svarende til „metode A“ 6.3.2). 
Hvis ruheden ikke er kendt og ingen prøve tilstede, bliver en korrekturværdi på 25 µm anvendt. 



6.  Kalibrering 

© ElektroPhysik MiniTest 720, MiniTest 730, MiniTest 740 23 von 74 

Ved lagtykkelsesmålingen skal , alt efter størrelsen af inspektionsfladen, fastlægges et antal 
målinger der skal gennemføres; det mindste antal andrager 5 måleværdier.  
En blokstatistik på 5 måleværdier pr. blok er fordefineret; ved større flader kan antallet af 
måleværdier pr. blok blive tilpasset.  
 
Ruheds-profil svarende til ISO 8503-1 Korrekturværdi (ruhed) µm 

Fin 10 
Middel 25 
Grov 40 

 
6.2.3.3  Kalibreringsmetode „Ru“  
Visning i display-statuslinien: „RGH“ (engl. rough = ru) 

Kalibreringspunkter: På to præsisionsstandarder (ingen nulpunkt). 

Denne kalibreringsmetode finder anvendelse på ru, f.eks. sandblæste, måleobjekter.  

Der bliver antaget to kalibreringspunkter ved anvendelse af to passende præcisionsstandarder, 
hvorved værdien af den første præcisionsstandard skal ligge under og værdien af den 
andenpræcisionsstandard over den forventede lagtykkelse. Et kalibreringspunkt direkte på 
substratet (nulpunkt) bliver ikke antaget. 

Ved anvendelsen af præcisionsstandarder kan en kalibreringsværdi være sammensat af flere 
præcisionsstandarder indtil max. 50 µm, for at opnå en bedre tilpasning på en bølget overflade og 
–ruhed (tynde præcisionsstandarder bøjer lettere og tilpasser sig derved bedre). I den 
efterfølgende måledrift bliver  middel lagtykkelsen beregnet du fra 5...10 enkeltværdier. 

6.2.3.4  Kalibreringsmetode „Svensk“ (SS 18 41 60)  
Visning i display-statuslinien: „SWD“.  

Kalibreringspunkter: På to præcisionsstandarder (ingen nulpunkt). 

Der bliver antaget to kalibreringspunkter ved anvendelse af to passende præcisionsstandarder, 
hvorved  værdien af den første præcisionsstandard skal ligge under og værdien af den anden 
præcisionsstandard over den forventede lagtykkelse. Et kalibreringspunkt direkte på substratet 
(nulpunkt) bliver ikke antaget. 

En blokstatistik på 5 måleværdier pr. blok er forudgivet fast. 

6.2.3.5  Kalibreringsmetode „Australsk“ 
Visning i display-statuslinien: „AUS“ . 

Kalibreringspunkter: Nulpunkt (direkte på substratet) og på en præcisionsstandard. 

Der bliver antaget to kalibreringspunkter: Direkte på substratet (nulpunkt) og med anvendelse af en 
passende præcisionsstandard, hvorved værdien af præcisionsstandarden skal ligge  i nærheden af 
den forventede lagtykkelse.  

En blokstatistik på mindst 3 måleværdier pr. blok er forudgivet  fast. 
- Er lagtykkelsen mindre end den tredobbelte profilhøjde af ruheden, skal indflydelsen af ruheden 

af substratet tilgodeses.  
- Er det ubehandlede rå substrat tilgængeligt, gennemfører De en topunkt-kalibrering (se. kapitel  

6.4.3.3) på det ubehandlede, glatte (usandblæste) og rene kalibreringsobjekt med samme 
geometri og samme materiale som måleobjektet.  
Herefter udfører De mindst 10 målinger på det ru (sandblæste) endnu ikke behandlede 
måleobjekt. De indlæser i målerækken den i statistikken viste middelværdi   som ruhedsværdi 
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i indstillingen „1/3 profil-højde“ (Batch).  
Den indlæste ruhedsværdi bliver automatisk subtraheret fra den fremskaffede måleværdi og 
giver resultatet af lagtykkelsen over spidsen. 
 

- Er det ubehandlede rå substrat ikke tilgængeligt

 

, bliver i målerækkeindstillingen for parameteren 
„1/3 profilhøjde“  en værdi på 1/3 af den forventede profilhøjde af ruheden indstillet, f.eks.: 
Ruhed = 60µm => indstillingsværdi for „1/3 profilhøjde“ = 20 µm.  

6.2.3.6  Kalibrering efter SSPC-PA2 
Visning i display-statuslinien: „SSPC“. 

Denne metode kan benyttes på ru substrater, som opstår f.eks. ved sandblæsning eller slibning. 
 
Tilfælde 1: Måleobjektet er komplet behandlet (substratet ikke tilgængeligt) 

- Kalibreringspunkter: Direkte på substratet af et kalibreringsobjekt (nulpunkt) og på to                                    
præcisionsstandarder 
 
Kalibreringen bliver gennemført på det ubehandlede, glatte (ikke sandblæste) 
kalibreringsobjekt med samme geometri og med samme materiale som måleobjektet. (Se 
kapitel 6.4.3.4 „flerpunkt-kalibrering“). 

- En blokstatistik på 3 måleværdier pr. blok er forudgivet fast. 
For kompensation af indflydelsen af ruheden på målingen skal anvendes en korrekturværdi 
svarende til nedenstående tabel. Hvis ruheden ikke er kendt og ingen eksempel for 
hånden, skal anvendes en korrekturværdi på 25 µm. 

- Der skal gennemføres et antal målinger alt efter størrelsen af Iispektionsfladen. En 
blokstatistik på 3 måleværdier pr. blok er forudgivet fast. 

 
Ruheds-profil svarende til ISO 8503-1 Korrekturværdi (ruhed) µm 

Fin 10 
Middel 25 
Grov 40 

 
Tilfælde 2: Måleobjektet er ikke komplet behandlet (substratet er tilgængeligt) 

- Der bliver gennemført en kalibrering efter kapitel 6.3.4 \ metode C eller den forudgivne 
kalibreringsmetode „ru“. De vælger under indretningen af målerækken kalibrerings-
metoden „manuel“ eller „ru“ og definerer en blokstatistik på 3 måleværdier pr. blok. 
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6.3  Sandblæste og ru overflader 

6.3.1  Generelt 

For rustfjernelse og for at opnå god vedhæftning ved maling bliver ståloverfladen ofte sandblæst 
blank. Den herved opstående ruhed virker fysisk betinget på lagtykkelsesmålingen måleværdi-
forstørrende.  

I det følgende bliver nogle regler tilbudt, for i størst mulig omfang at udkoble indflydelsen af 
ruheden ved lagtykkelsesmålingen. 

For kalibrering som også for fremskaffelsen af gennemsnitlige måleværdier skal 10 eller flere 
enkeltmålinger gennemføres. 

Efter anvendelse af de neden under opførte regler bliver den gennemsnitlige lagtykkelse over 
spidsen

6.3.2  Metode A (for måleobjekter med en ruhed Rz > 20µm) 

 vist (statistik-programmet kan herved bruges med stor hjælp). 
 

De indstiller ved indretningen af målerækken kalibreringsmetoden „manuel“. 

Kalibreringspunkter: Nul-kalibrering  og en præcisionsstandard 

- De gennemfører en topunkt-kalibrering efter 6.4.3.3. Kalibreringen bliver gennemført på et 
ubehandlet, glat (ikke sandblæst) og rent kalibreringsobjekt med samme geometri og samme 
materiale som måleobjektet. 

- Herefter gennemføres mindst 10 målinger på et ru (sandblæst), ubehandlet kalibrerings-objekt. 
De opbygger ud fra enkelte måleværdier middelværdien. De indlæser middelværdien for 
målerækken som en ruhedsværdi i indstillingen „ruhed“.  

Den indlæste ruhedsværdi bliver automatisk subtraheret fra den fremskaffede måleværdi og 
frembringer lagtykkelsen over spidsen. Der skal gennemføres mindst 10 målinger på det 
behandlede, ru (sandblæste) måleobjekt. 

6.3.3  Metode B (for måleobjekter med en ruhed Rz < 20µm) 

De indstiller ved indretningen af målerækken kalibreringsmetoden „manuel“. 

Kalibreringspunkter: Nul-kalibrering  og en præciisionsstandard 

- De gennemfører en topunkt-kalibrering efter 6.4.3.3. Kalibreringen bliver gennemført på et 
ubehandlet, ru (sandblæst) og rent kalibreringsobjekt med samme geometri og samme 
materiale som måleobjektet. 
 

- De gennemfører ved kalibreringen mindst 10 enkeltmålinger på det ubehandlede kalibrerings-
objekt og herefter mindst 10 enkeltmålinger på præcisionsstandarden.  Kalibreringsværdien kan 
være sammensat af flere præcisionsstandarder indtil max. 50 µm, for at få en bedre tilpasning til 
den bølgede og ru overflade (tynde præcisionsstandarder bøjer lettere og tilpasser sig derfor 
bedre). Kalibreringsværdien skal svare cirka til den forventede lagtykkelse.  

 

Ved lagtykkelsesmålingen bliver middel lagtykkelsen beregnet du fra 5...10 enkeltværdier. 
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6.3.4  Metode C 

- Kalibrering med to forskelligt tykke præcisionsstandarder. Også denne metode giver 
tilforladelige måleresultater. Det handler om topunkt-kalibreringen uden nulpunkt efter 6.4.3.5. 

- For at opnå en optimal tilpasning til overfladestrukturen skal de pågældende folieværdier være 
sammensat af flere præcisionsstandarder til enhver tid være sammensat til max. 50 µm (tynde 
præcisionsstandarder bøjer sig lettere og tilpasser sig derfor bedre. Middel lagtykkelsen bliver 
beregnet du fra 5...10 enkeltværdier. 

Anvisning: 

Ved lagtykkelser over 300 µm er indflydelsen af ruheden generelt kun ubetydelig, og kan ved 
ovennævnte kalibreringsmetoder ses bort fra. 

6.4   Gennemførelse af kalibreringen 

6.4.1  Generelt 

For alle kalibreringsmetoder gælder: 

De indstiller den ønskede kalibreringsmetode ved indretningen af målerækken                  
(se kapitel 7.2.2). 

For alle kalibreringsmetoder undtagen fabrikskalibreringen gælder: 

- For at opnå en størst mulig nøjagtighed ved kalibreringen anbefales det, for alle 
kalibreringspunkter at optage flere enkeltværdier. Apparatet danner automatisk 
middelværdien du fra enkeltværdierne. Med middelværdidannelsen bliver indflydelsen af 
spredninger og udrivninger formindsket. 

- Kalibreringerne kan gennemføres såvel i målefunktion „enkeltværdi“ som også i 
målefunktion „kontinuerlig“. 

- Hvis en målerække allerede indeholder måleværdier, kan den for optagelsen af disse 
måleværdier benyttede kalibreringsmetode i målerække-indstillinger ikke mere ændres.  

 

 

Der kan dog med den indstillede kalibreringsmetode blive 
efterkalibreret.  

Ved en ny nul-kalibrering skal de enkelte kalibreringspunkter altid 
gennemløbes fuldstændigt.  

  

 Ellers er  efterkalibreringen af enkelte kalibreringspunkter mulig med 
præcisionsstandarder. 
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6.4.2  Fabrikskalibrering 
 

 

Med indstillet fabrikskalibrering kan der efter indretningen af 
målerækken (Batch) måles direkte.  

 

 

6.4.3  Manuel kalibrering 

Kald af kalibrering sker ved tryk på funktionstasten „CAL“ i måledrift. 

6.4.3.1  Specielle forhold ved kalibrering af FN-sensorer 
 

 

Når der ved indretningen af målerækken blev valgt måleproceduren 
„Auto–F/N“, kan kalibreringen gennemføres såvel for F-systemet som 
også for N-systemet. Kalibreringen bliver så gennemløbet to gange. De 
bliver derefter opfordret, at vælge det målesystem der først skal 
kalibreres. De træffer Deres valg med tasten „↑“ eller „↓“ og bekræfter 
med tasten „OK“. Efter den udførte kalibrering bliver De igen opfordret 
til valg af målesystemet. De vælger nu det endnu udestående måle-
system, De bekræfter igen med tasten „OK“ og gennemfører 
kalibreringen. Derefter bliver De endnu en gang opfordret til valg af 
målesystem. Når begge målesystemer er blevet kalibreret, kan De her 
afslutte kalibreringen med tasten „ESC“ og kommer så tilbage til 
måledrift. 

 
6.4.3.2  Nulpunkt-kalibrering 

 

Efter starten af kalibreringsproceduren sætter De sensoren på et blankt 
hhv.  ubehandlet kalibreringsobjekt og hæver den efter signaltonen igen 
op (vær opmærksom på anvisningerne i kapitel 6.1 „Generelt“).  

  

 

De gentager disse forløb flere gange (3-10 gange) på det samme 
målepunkt. Der bliver vist middelværdien . Middelværdidannelsen 
forbedrer nøjagtigheden af kalibreringen; jo flere enkeltværdier De 
optager, desto større bliver nøjagtigheden. Med tasten „OK“ bliver nul-
kalibreringspunktet overtaget. For afslutning af kalibreringen trykkes 
endnu engang tasten „OK“ . 

  

 

Der vises opfordringen til kalibrering med den første præcisions-
standard. De overspringer med tasten „OK“ dette kalibreringspunkt. 
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For kontrol vises listen med de kalibrerede punkter. Med tasten „OK“ 
kommer De tilbage i måledriften (ved en auto-F/N-kalibrering kommer 
De tilbage til målesystem-valg). 

 

  

 

6.4.3.3  Zweipunkt-Kalibrierung 
 
  

 

Efter start af kalibreringen: De sætter sensoren på en blank hhv.  
ubehandlet kalibreringsobjekt og De løfter den efter signaltonen igen op 
(vær opmærksom på anvisningerne i kapitel 6.1 „Generelt“). 

  

 

De gentager disse forløb flere gange (3-10 gange) på det samme 
målepunkt. Der bliver vist middelværdien . Middelværdidannelsen 
forbedrer nøjagtigheden af kalibreringen; jo flere enkeltværdier De 
optager, desto større bliver nøjagtigheden. Med tasten „OK“ bliver nul-
kalibreringspunktet overtaget. For at afslutte kalibreringen trykker De 
endnu engang tasten „OK“ . 

  

 

De lægger en præcisionsstandard på det ubehandlede kalibrerings-
objekt, De sætter sensoren på og løfter den efter signaltonen igen op. 
De gentager disse forløb flere gange (3-10 gange). Der bliver vist 
middelværdien . 

  

 

Skulle den viste nominelle værdi (Cal) ikke stemme overens med 
tykkelsen af præcisionsstandarden, korrigieren De værdien med 
tasterne „↑“ eller „↓“. 

  

 

Med taste „OK“ bliver kalibreringspunktet overtaget. 
For at afslutte kalibreringen trykker De endnu engang tasten „OK“.  

 

  

 

Der vises en opfordring til kalibrering med den anden præciisions-
standard. De springer dette kalibreringspunkt over ved tryk på tasten 
„OK“. 

  

 

For kontrol vises listen over kalibrerede punkter. Med tasten „OK“ 
kommer De tilbage til måledrift (ved en Auto-F/N-kalibrering kommer De 
tilbage til målesystem-valg).  
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6.4.3.4  Mehrpunkt-Kalibrierung 
 
  

 

Efter starten af kalibreringsproceduren sætter De sensoren på et blankt 
hhv. ubehandlet kalibreringsobjekt og De løfter den igen op efter signal- 
tonen.  

  

 

De gentager disse forløb flere gange (3-10 gange) på det samme måle-
punkt. Der bliver vist middelværdien . Middelværdidannelsen forbedrer 
nøjagtigheden af kalibreringen; jo flere enkeltværdier De optager, desto 
større bliver nøjagtigheden. Med tasten „OK“ bliver kalibreringspunktet 
overtaget. 

  

 

De lægger den første præcisionsstandard på det ubehandlede 
kalibreringsobjekt, De sætter sensoren på og de løfter den igen op efter 
signaltonen. De gentager disse forløb flere gange (3-10 gange). Der 
bliver vist middelværdien .  

 

  

 

Skulle den viste nominelle værdi (Cal) ikke stemme overens med 
tykkelsen af præcisionsstandarden, korrigerer De værdien med tasterne 
„↑“ eller „↓“. 

  

 

Med tasten „OK“ bliver kalibreringspunktet overtaget. 

 

  

 

De lægger den anden præcisionsstandard på det ubehandlede 
kalibreringsobjekt, De sætter sensoren og løfter den igen op efter 
signaltonen. De gentager disse forløb flere gange (3-10 gange). Der 
bliver vist middelværdien . 

  

 

Skulle den viste nominelle værdi (Cal) ikke stemme overens med 
tykkelsen af præcisionsstandarden, korrigerer De værdien med tasterne 
„↑“ eller „↓“. 

 

  

 

Med tasten „OK“ bliver kalibreringspunktet overtaget. 

  

 

For kontrol vises listen med de kalibrerede punkter. Ved tryk på tasten 
„OK“ kommer De tilbage til måledrift (ved en Auto-F/N-kalibrering 
kommer De tilbage til målesystem-valg). 
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6.4.3.5  Topunkt-kalibrering uden nulpunkt 
 

  

 

Efter starten af kalibreringsproceduren trykker De taste „OK“ , for at 
overspringe nul -kalibreringspunktet. 

 

  

 

De lægger den første præcisionsstandard på det ubehandlede 
kalibreringsobjekt, De sætter sensoren på og løfter den igen op efter 
signaltonen. De gentager disse forløb flere gange (3-10 gange). Der 
bliver vist middelværdien . Middelværdidannelsen forbedrer 
nøjagtigheden af kalibreringen; jo flere enkeltværdier De optager, desto 
større bliver nøjagtigheden. 

  

 

Skulle den viste nominelle værdi (Cal) ikke stemme overens med 
tykkelsen af præcisionsstandarden, korrigerer De værdien med tasterne 
„↑“ eller „↓“. 

  

 

Med tasten „OK“ bliver kalibreringspunktet overtaget. 

 

 

De lægger den anden præcisionsstandard på det ubehandlede 
kalibreringsobjekt, De sætter sensoren på og løfter den op igen efter 
signal-tonen. De gentager disse forløb flere gange (3-10 gange). Der 
bliver vist middelværdien . 

 

  

 

Skulle den viste nominelle værdi (Cal) ikke stemme overens med 
tykkelsen præcisionsstandarden, korrigerer De værdien med tasterne 
„↑“ eller „↓“.  

  

 

Med tasten „OK“ bliver kalibreringspunktet overtaget. 

  

 

For kontrol vises listen med de kalibrerede punkter. Med tasten „OK“ 
kommer De tilbage i måledriften ( ved en auto-F/N-kalibrering kommer 
De tilbage i målesystem-valg). 
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6.5   Efterkalibrere 

I undtagelsestilfælde kan det være nødvendigt, at en eksisterende kalibrering med bibeholdelse af 
kalibreringsmetoden men med ændrede betingelser skal tilpasses. Dette er altid muligt, også hvis 
der i den tilhørende målerække allerede befinder sig måleværdier (Husk: Et skift af kalibrerings-
metoden med en bestående målerække med eksisterende målinger er derimod ikke mulig).  

  
 

 

 

 

Hvis De ved en efterkalibrering begynder med nul-kalibreringspunktet, 
vises efter påsætningen af sensoren på det ubehandlede kalibrerings-
objekt advarslen som ses ved siden af. Hvis De altså ved efter-
kalibreringen erstatter nul-kalibreringspunktet, skal De også optage alle 
yderligere kalibreringspunkter påny. 

De bekræfter advarslen med tasten „OK“ og gennemløber kalibrerings-
proceduren som vanligt.  

Bliver nul-kalibreringspunktet ikke optaget påny, men overspringes, 
vises ingen advarsel og der bliver kun erstattet de til enhver tid ny 
optagne kalibreringsværdier. 

 

6.6   Standse eller afbryde en kalibrering 

 En løbende kalibreringsprocedure  kan standses eller afbrydes med 
tasten „ESC“. Afhængig af situationen kan her optræde tre forskellige 
reaktioner. 

 

 

Situation 1: Der er endnu ikke optaget en kalibreringsværdi. 

Ved tryk på tasten „ESC“ sker et tilbagespring i måledriften. Den forrige 
kalibrering bliver brugt fortsat. 

  

 
 
 

 

Situation 2: Der blev til et vilkårligt kalibreringspunkt optaget mindst en 
kalibreringsværdi, men kalibreringen for dette kalibreringspunkt blev 
ikke afsluttet (overtagelse med tasten „OK“ er endnu ikke gennemført)  

Efter tryk på tasten „ESC“ vises en udvalgs-menu med følgende 
punkter: 

Fortsætte: Kalibreringen bliver fortsat uændret; alle hidtil optagne 
kalibreringspunkter og –værdier bliver bibeholdt. 

Gentage: Den ved det forudgående kalibreringspunkt optagne 
kalibreringsværdier bliver slettet; kalibreringsproceduren bliver med 
nyoptagelsen af det forudgånde kalibreringspunkt fortsat.  

Afbryde: Alle hidtil optagne kalibreringspunkter og –værdier bliver 
kasseret; den forrige kalibrering bliver brugt fortsat. 

 

De vælger et punkt med tasterne „↑“ eller „↓“ og bekræfter med tasten 
„OK“. 
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Situation 3: Mindst et kalibreringspunkt blev komplet optaget (over-
tagelse gennemført med tasten „OK“), hhv. oversprunget  men den 
totale kalibreringsprocedure blev endnu ikke fuldstændigt gennemløbet, 
dvs. der kan endnu optages yderligere kalibreringspunkter. 

 

Efter tryk på tasten „ESC“ vises spørgsmålet „Afbryde kalibr.?“ Med 
tasterne „↑“ eller „↓“ kan De vælge mellem „Nej“ og „Ja“ og bekræfte 
med tasten „OK“. Svarer De med „Nej“, bliver kalibreringsproceduren 
fortsat uændret. Svarer De „Ja“, bliver kalibreringsproceduren afsluttet, 
og alle i dette gennemløb optagne kalibreringspunkter bliver overtaget; 
dette har den samme virkning som det gentagne tryk på tasten „OK“ 
efter optagelse af et kalibreringspunkt.  

  

 

6.7   Slette et kalibreringspunkt  

  

 
 

 

Efter gennemløbet af kalibreringen kan såvel enkelte kalibrerings-
punkter som også den totale kalibrering slettes. 
 

De vælger med tasterne „↑“ eller „↓“ kalibreringspunktet der skal slettes 
og indleder sletningen ved tryk på tasten "ESC". Der viser det ved siden 
af viste sikkerhedsspørgsmål. Vælger De „Ja“, bliver det berørte 
kalibreringspunkt slettet. 
 

De efter sletningen resterende kalibreringspunkter bliver nummereret 
påny. Bliver for eksempel ved en flerpunkt-kalibrering pkt.1 slettet, så 
bliver det tidligere pkt. 2 til pkt 1.  

 

Med sletning af nul-kalibreringspunktet bliver den totale kalibrering 
slettet. 
 

Anvisning: De i målerækken værende måleværdier bliver også ved 
delvis eller fuldstændig sletning af kalibreringspunkterne bibeholdt.  
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6.8   Kalibrering: Grafisk oversigt 
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7. Datastyring  

7.1 Målerækker 

7.1.1 Generelt 

I serien MiniTest 700 bliver måleværdier, kalibrering, statistik og indstillingsparametre gemt som en 
sammenhørende datablok i målerækken, dvs. i hver målerække findes der udover måleværdierne 
en fast tilordnet kalibrering, fast tilordnede parameterværdier og en til  målerækken henført 
statistik. Bliver en bestående målerække åbnet, så bliver kalibrering og parameterværdier der 
befinder deri aktive. 

Alle disponible målerækker er anlagt i hovedmenuen under menupunktet „databank“. Målerække-
navnet „BATCHxx“ (se nedenfor) er fast tildelt. 

Modellen MiniTest 720 råder over 10 målerækker. 

Modellen MiniTest 730 råder over 10 målerækker. 

Modellen MiniTest 740 råder over 100 målerækker. 

I måledrift bliver den aktive målerække vist i statuslinien (øverst i displayet) som „BATCHxx“, xx = 
målerække-nr..  

7.1.2 Hukommelsesstørrelse 

Apparattyperne MiniTest 720 og MiniTest 730 råder over en hukommelse til ialt 10.000 måle-
værdier. Apparattypen MiniTest 740 råder over en hukommelse til ialt 100.000 måleværdier. 

Ved alle apparattyper kan opdelingen af hukommelsen på målerækkerne frit vælges. Det er f.eks. 
muligt, at anvende den totale hukommelse til en enkelt målerække. Tildelingen af hukommelsen 
sker automatisk alt efter behov, dvs. størrelsen af en målerække behøver ikke at være valgt forud. 

7.1.3 Parametre 

Indenfor en målerække bliver „kalibreringsmetode“, „substrat“, „målemodus“, „ruhed“ („⅓ 
profildybde“ ved kalibreringsmetode „Australsk“), „offset“, „blokstørrelse“, „øverste grænseværdi“ 
og „nederste grænseværdi“ ført og gemt som parametre.  

Alt efter kalibreringsmetoden er ikke alle parametre disponible (se tabellen parameteroversigt). 

Ved kald af en indrettet målerække bliver de der indstillede parametre og den tilhørende kalibrering 
aktiveret.  

Grundlæggende er hver målerække bundet til sensoren, med hvilken de blev indrettet. Dette er for 
MiniTest 720 og MiniTest 730 uden betydning, da sensoren her er fast tilsluttet.  

Ved MiniTest 740 skal De dog være opmærksom på, at De før åbningen af en målerække med 
allerede eksisterende måleværdier tilslutter den tilhørende sensor; i ellers får De en advarsel, kan i 
denne målerække ikke foretage bestemte ændringer og også ikke optage yderligere måleværdier. 
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Parameteroversigt 
Kalibrerings- 

metode 
 
Parameter 

 

Fabriks-
kalibrering 

 

ISO 

 

SSPC 

 

Ru 

 

Australsk 

 

Svensk 

 

Manuel 

 Målefunktion x x x x x x x 

 Ruhed - x x - - x x 

 Profildybde - - - - x - - 

 Offset - x x x x x x 

 Blokstørrelse - 5-100 3-100 1-100 3-100 5-100 1-100 

 øverste 
grænseværdi 

x x x x x x x 

 nederste 
grænseværdi 

x x x x x x x 

 

Symbol i 
statuslinien 

STD ISO SSPC RGH AUS SWD MAN 

Auto-FN-drift x - - - - - x 

 
 
7.2 Datenbank 

7.2.1 Allgemeines 

 

Databanken bruges til styring af målerækken. Her kan målerækker med 
forskellige kalibreringsmetoder og parametre indrettes og allerede 
indrettede målerækker udvælges for optagelse af målerækker blive 
åbnet. Ved MiniTest 720 og MiniTest 730 (10 målerækker) er alle 
målerækker opført i en eneste liste. Ved MiniTest 740 (100 
målerækker) sker valget af en målerække på grund af en hurtigere 
adgang i 2 trin: i det første trin bliver den tilhørende tiergruppe, i det 
andet trin selve målerækken valgt. 

 
7.2.2 Indrette en ny målerække 

 

De kalder med funktionstasten „menu“ hovedmenuen og herefter det 
forudvalgte menupunkt „databank“ med tasten „OK“. 

 

  

 

Anvisning: 
Ved første indkobling eller efter en total reset er målerækken 00 („Batch 
00“) forindstillet med fabrikskalibrering og bundet til sensortypen (f.eks. 
FN5) (bindingen ved MiniTest 740 til den i øjeblikket tilsluttede sensor). 
I denne tilstand kann der måles direkte. 
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De vælger med tasterne „↑“ eller „↓“ en med „tom“ kendetegnet 
målerække og åbner denne med tasten „OK“. 

  

 

De bliver kun spurge, om De vil overtage de i øjeblikket aktive ind-
stillinger (Parametre og kalibrering) i den nye målerække. De svarer 
„Nej“, når De skal foretage individuelle indstillinger; De svarer med „Ja“, 
for at overtage indstillingerne. Overtagelsen af indstillingerne er 
hjælpsom, når De f.eks. skal indrette flere ensartede målerækker efter 
hinanden. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Når De har besluttet, at foretage individuelle parameter-indstillinger, 
bliver parameter-indstillingsafviklingen så kaldt, i hvilken De kan se og 
ændre alle parameterværdier i rækken. Med tasten „OK“ kommer De fra 
en parameter til den næste. Med tasterne „↑“ eller „↓“ kan De ændre 
den viste parameterværdi. Med tasten „ESC“ kommer De tilbage til den 
forrige parameter. Tryk „ESC“-tasten ved første parameter 
(kalibreringsmetode) eller tryk „OK“-tasten indenfor parameter-
oversigten (sidste punkt i afviklingen) fører Dem ud af parameter-
indstillingsproceduren. 

Ved de numeriske parametre „offset“, „øverste grænseværdi“ og 
„nederste grænseværdi“ har tasten „ESC“ en dobbelfunktion. Har en 
numerisk parameter endnu ingen værdi (der bliver fremstilet vandrette 
streger), kommer De med tasten „ESC“  tilbage til den forrige 
parameter. Er der imidlertid allerede en parameterværdi til rådighed, så 
bliver med „ESC“-tasten kaldt en ekstra menü, med hvilken para- 
meterværdien kan slettes. Sletningen sker ved valg af „Ja“ i ekstra 
menuen og bekræftes med „OK“-tasten; herefter bliver den slettede 
parameter (vandrette streger) vist. Valg af „Nej“ og bekræftelse med 
„OK“-tasten hhv. bekræftelse med „ESC“-tasten førerr Dem derimod 
tilbage til den forrige parameter. 

  

 

Parameter: Kalibreringsmetode 

Der kann vælges mellem kalibreringsmetoderne „Fabrikskalibrering“, 
„Manuel“, „ISO“, „SSPC“, „Ru“, „Australsk“ og „Svensk“. 

  

 

Ved alle foruddefinerede kalibreringsmetoder (ikke ved kalibrerings-
metode „Fabrikskalibrering“ og „Manuel“) vises efter gennemløbet af 
målerække-indretningen meldingen „kalibrering ugyldig“ med 
spørgsmålet „kalibrere påny nu?“. Her kan skelnes mellem,om 
kalibreringen skal gennemføres direkte eller senere i måledrift.  

  

  

Parameter: Substrat (kun med FN-sensorer) 

Her kan indstilles den fremgangsmåde der passer til typen af substrat. 

Følgende indstillinger er mulig: 

Ferrous : Magnetinduktiv metode for ferromagnetiske substrater (jern, 
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stål, stållegeringer) 

Non-Ferrous : Hvirvelstrømsmetode for ikke magnetiske, ledende 
substrater (NE-metaller, austenitiske stål) 

Auto–F/N : Substrattypen bliver automatisk genkendt og en passende 
metode anvendt (kun mulig med kalibreringsmetoden „fabrikskali-
brering“ og „manuel“).  

  

 

Parameter: Målemodus 

Her kan vælges mellem „enkeltværdi“ og „kontinuerlig“.  

I enkeltværdi-målefunktion giver hver påsætning af sensoren på måle-
objektet en enkelt måleværdi, der automatisk bliver ovetaget i måle- 
rækken. For optagelse af den næste måleværdi skal sensoren være 
løftet op fra måleobjektet og igen påsættes.  

I kontinuerlig målefunktion bliver efter påsætningen af sensoren 
løbende optaget  og vist måleværdier, indtil sensoren igen bliver løftet 
op. Med tasten „OK“ bliver altid den nyeste enkeltmåleværdi overtaget i 
måle-rækken. 

  

 

Parameter: Ruhed 
For kompensation af indflydelsen af ruheden på målingen kan her ind-
læses en af den foreliggende ruhedsværdi afhængig korrekturværdi 
„ruhed“ (ikke mulig med kalibreringsmetoden „fabrikskalibrering“).  

  

 

Parameter: 1/3 profildybde 
For kompensation af indflydelsen af ruheden på målingen kan her ind-
læses en af den foreliggende ruhedsværdi afhængig korrekturværdi 
„ruhed“ (kun med kalibreringsmetoden „Australisk“) 

f.eks. profildybde = 30µm => 30µm / 3 = indlæs 10 µm 

  

 

Parameter: Offset 

Offset-funktionen muliggør addition hhv. subtraktion af en konstant 
værdi til hhv. fra måleværdien. På denne måde kan f.eks. afvigelser fra 
en nominel værdi blive målt og dokumenteret. 

  

 
 

 

Parameter: Blokstørrelse 

På hinanden følgende enkeltmåleværdier for en målerække kan til 
blokken altid samme størrelse blive sammenfattet (måleværdibloking). 
Antallet af enkeltmåleværdier pr. blok kan indstilles fra 1 til 100. Til hver 
blok bliver ført en blokstatistik. De normkonforme driftsarter „ISO“, 
„SSPC“, „Svensk“ og „Australsk“ kræver arbejdet med måleværdi-
blokering og blokstatistik og fastlægger til dels blokstørrelsen. 

For enkeltværdistatistikken (statistik over alle eksisterende måleværdier 
i målerækken) skal indstilles blokstørrelse 1.  
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Parameter: Øvre grænseværdi / nedre grænseværdi 

Grænseværdier kan anvendes til overvågning af overholdelsen af et for 
anvendelsen forudgivet nominelværdiområde. Måleværdier udenfor det 
indstillede grænseværdier bliver ved målingen meldt optisk med rødt lys 
i den indbyggede signal-LED (ovenover tastaturet) og akustisk, de 
bliver yderligere kendetegnet i oplistningen af enkeltmåleværdier.  

Grænseværdier kan til enhver tid indlæses, dvs. før, under eller efter 
optagelsen af en målerække.  

  

 

Parametrene „kalibreringsmetode“, „substrat“ (med en forud valgt 
defineret kalibreringsmetode), „offset“ og „blokstørrelse“ kan kun 
ændres, når der ikke allerede er blevet optaget måleværdier. Befinder 
der sig allerede måleværdier i målerækken, vises symbolet af en låst 
hængelås, og en ændring af den nævnte parameter er ikke mulig.  

Hvis De trods det skal ændre denne parameter (f.eks. for at benytte 
målerækken til en ny måleopgave), skal De forud slette de eksisterende 
måleværdier. (se kapitel 7.2.6). 

 

Til afslutning vises en oversigt over de indstillede parameterværdier. 

Denne fremstilling kan også kaldes direkte med hovedmenuen 
„databank“ og i undermenuen „oversigt“ (se kapitel 7.2.5). 

  

 

Ved alle forud definerede kalibreringsmetoder (ikke ved kalibrerings- 
metoderne „fabrikskalibrering“ og „manuel“) vises efter gennemløbet af 
målerække-indretning meldingen „kalibrering ugyldig“ med spørgsmålet 
„ny kalibrere nu?“. Her kan skelnes mellem, om kalibreringen skal 
gennemføres nu eller senere i måledriften.  
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7.2.3 Vælge en målerække for måling 

  

 

De vælger i hovedmenuen (funktionstasten „menu“) menupunktet 
„databank“ og kalder den ved tryk på tasten „OK“. Den aktuelt aktive 
målerække er markeret med en pil. 

I databanken vælger De den ønskede målerække med tasterne „↑“ eller 
„↓“ og åbner den med tasten „OK.  

  

 

Den valgte målerække er nu aktiv. Der vises i displayet navnet på 
målerækken, dato/klokken for indretningen og den sidste ændring i 
målerækken såvel som funktionerne „ændre“, „oversigt“ og „slette“. 

Hvis ingen ændring af målerække-parameteren skal foretages, kan der 
måles med det samme. De sætter sensoren på måleobjektet. Apparatet 
skifter til måledrift og den aktuelle måleværdi bliver vist.  

  

 

7.2.4 Ændre en målerække (Batch) 

  

 

De kalder i hovedmenuen (funktionstaste „menu“) det forud valgte 
menupunkt „databank“ ved tryk på tasten „OK“. I databanken vælger De 
den ønskede målerække med tasterne „↑“ eller „↓“ og åbner den med 
tasten „OK. De kalder det forud valgte menupunkt „ændre“ med tasten 
„OK“. Parameter-indstillingsproceduren (se. punkt 7.2.2) bliver kaldt, og 
De kan efter at have set på parameteren i rækken ændre dens værdi. 

 

Parametrene „kalibreringsmetode“, „substrat“, „offset“ og „blokstørrelse“ 
kan kun ændres, hvis der ikke allerede er blevet optaget måleværdier. 
Befinder der sig allerede måleværdier i målerækken, vises symbolet for 
en låst hængelås, og en ændring af den nævnte parameter er ikke 
mulig.  

Hvis De trods dette skal ændre denne parameter (f.eks. for at kunne 
benytte denne målerække til en ny måleopgave), skal De forud slette de 
eksisterende måleværdier. (se kapitel 7.2.6). 
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7.2.5 Parameter-oversigt 

  

 

 

De kalder i hovedmenuen (funktionstasten „menu“) det forud valgte 
menupunkt „databank“ ved tryk på tasten „OK“. I databanken vælger De 
den ønskede målerække med tasterne „↑“ eller „↓“ og åbner den med 
tasten „OK“. De vælger med tasterne „↑“ eller „↓“ menupunktet 
„oversigt“ og kalder det med tasten „OK“. 

Der vises de indstillede parameterværdier i den åbnede målerække. 

  

 

Betydning af symbolerne i parameter-oversigten 
 

 Sensortype (FN 1.5, F 1.5, N07, FN5 , F5, N2,5, F2, F15) 

    Målemetode („Auto (Auto-F/N),  „Fe (Ferrous)“, N-Fe (Non-Ferrous)) 

  

 Målefunktion „enkeltværdi“ 

 Målefunktion „kontinuerlig“ 

  

 Kalibreringsmetode „Fabrikskalibrering“ 

 Kalibreringsmetode „Manuel“ 

 Kalibreringsmetode „ISO“ 

 Kalibreringsmetode „Svensk“ 

 Kalibreringsmetode „Australsk“ 

 Kalibreringsmetode „SSPC“ 

 Kalibreringsmetode „Ru ,  

  

 Korrekturværdi „ruhed“ eller ⅓ profildybde = 10 µm 

 Offset = 25 µm 

 Øverste grænseværdi = 120,0 µm 

 Nederste grænseværdi = 80,0 µm 

  

 Blokstørrelse = 5, blokstatistik aktiveret (blokstørrelse > 1). 

  

  Indretningsdata for den valgte målerække 

 Data for den sidste ændring af den valgte målerække 
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7.2.6 Slette en målerække 
 

  

 
 

 

De kalder i hovedmenuen (funktionstasten „menu“) det forud valgte 
menupunkt „databank“ ved tryk på tasten „OK“. I databanken vælger De 
den ønskede målerække med tasterne „↑“ eller „↓“ og åbner den med 
tasten „OK“. De vælger med tasterne „↑“ eller „↓“ menupunktet „slette“ 
og kalder det med tasten „OK“. 

Der vises det ved siden af viste sikkerhedsspørgsmål. Ved valg af „Ja“ 
bliver den valgte målerække slettet. 

Der vises bekræftelsen „måleværdier + indstillinger slettet!“ 

 Pas på ! 
Alle måleværdier og indstillinger i den valgte målerække bliver 
uopretteligt slettet, dvs. der findes ingen mulighed for at genfremstille 
de slettede data. 
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8. Statistik/analyse  

8.1 Generelt 

Statistikken for den aktuelle målerække kan kaldes med funktionstasten „STAT“ i måledrift. Der 
vises statistikmenuen. Her kan statistikværdier og enkeltmåleværdier ses, overføres til en PC, 
udprintes eller slettes. Begreberne for statistik bliver forklaret i forbindelse med kapitel 14.2.  

8.2 Se på statistikken 

8.2.1 Se på målerække-statistik med udkoblet måleværdiblokering 

  

 

Denne statistik henfører sig til den totale målerække. Er blokeringen af 
måleværdier udkoblet, bliver målerække-statistikken dannet ud fra 
enkeltmåleværdier („enkeltværdistatistik“) 

Ved tryk på funktionstasten „STAT“ i måledrift bliver statistikmenuen 
kaldt. De kalder det forud valgte menupunkt „statistik“ med tasten „OK“. 

Alternativt kan denne funktion kaldes fra måledriften ved dobbelt tryk på 
funktionstasten „STAT“. 

Målerække-statistikværdierne bliver vist som følger: 

 

 

 = Antal måleværdier  = Middelværdi  
 = Maximum  = Standardafvigelse 
 = Minimum   = Variationskoefficient (%) 

  

 

 
8.2.2 Se på enkeltmåleværdier 
 

  

 

Ved tryk på funktionstasten „STAT“ i måledrift bliver statistikmenuen 
kaldt. De vælger menupunktet „måleværdier“ med tasterne „↑“ eller „↓“ 
og kalder det med tasten „OK“. enkeltværdilisten for målerækken vises.  

Alternativt kan denne funktion kaldes ud fra måledriften ved tredobbelt 
tryk på funktionstasten „STAT“. 

 

Med tasterne „↑“ eller „↓“ kan der blades gennem enkeltværdilisten i 
målerækken. Der bliver det fortløbende måleværdi-nummer, den 
anvendte målemetode og den tilhørende måleværdi, med indstillede 
grænseværdier også en over- („>“) hhv. underskridelse („<“) vist. 

Yderligere bliver slettede måleværdier vist (kendetegnet med „X“). 
Slettede måleværdier bliver ikke udprintet eller overført og indgår ikke i 
statistikken. 
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8.2.3 Se på målerække-statistik med indkoblet måleværdiblokering 
 

  

 

Denne statistik henfører sig til den totale målerække. Er blokeringen af 
måleværdier indkoblet, bliver målerækkestatistikken dannet ud fra 
resultaterne af enkeltblokstatistikken („blokstatistik“). 

Ved tryk på funktionstasten „STAT“ i måledrift bliver statistikmenuen 
kaldt. De kalder det forvalgte menupunkt „statistik“ med tasten „OK“. 
Alternativt kan denne funktion blive kaldt fra måledrift med dobbelt tryk 
på funktionstasten „STAT“. 

Blokstatistikken bliver vist som følger: 

 

 

BLK= antal af  

komplette blokke x= Middelværdi  
↑= Maximum σ= Standardafvigelse 
↓= Minimum  v= Variationskoefficient (%) 

  

 

 

8.2.4 Se på enkeltmåleværdier og enkeltblokstatistik  
 

  

 

Med indkoblet blokering af måleværdier kan statistikken for enkelt-
blokke nås med måleværdilisten. De kalder statistikmenuen ved tryk på 
funktionstasten „STAT“. De vælger menupunktet „måleværdier“ med 
tasterne „↑“ eller „↓“ og kalder den med tasten „OK“. Alternativt kan 
måleværdierne blive kaldt fra måledriften med et tredobbelt tryk på 
funktionstasten „STAT“. 

 

Med tasterne „↑“ eller „↓“ kan der nu blades igennem målerækken. Der 
bliver de fortlløbende måleværdi-nummre (første tal), det tilordnede  
bloknummer  (andet tal), den anvendte målemetode og måleværdien 
vist. 

Med indstillede grænseværdier bliver måleværdierne kendetegnet ved 
en over- („>“) hhv. underskridelse („<“). 

Yderligere bliver slettede måleværdier (kendetegnet med „X“). Slettede 
måleværdier bliver ikke udprintet eller overført og går ikke ind i 
statistikken. 

 

Flytter De cursoren (tegnet „>“ ved liniestart) med tasterne „↑“ eller „↓“ 
indenfor blokkens område, hvis enkeltblokstatistik De skal se. De 
trykker „STAT“ hhv. „OK“-tasten. Enkeltblokstatistikken for den valgte 
blok med middelværdi og standardafvigelse vises. 
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Ved endnu ikke afsluttede blokke bliver ingen enkeltblok-statistik vist.  

Kun komplet afsluttede blokke indgår i målerækkestatistikken. 

  

 

8.3 Printe statistikværdier eller overføre til en PC  
 

Modelrækken MiniTest 700 er udstyret med et infrarødt-interface (IrDA 1.0). De gemte måle- og 
statistikværdier for en målerække kan valgfrit bliver overført til en PC eller blive udprintet på data-
printeren MiniPrint 7000. 
 

  

 

De kalder statistikmenuen ved tryk på funktionstasten „STAT“. De 
vælger menupunktet „printe“ med tasterne „↑“ eller „↓“ og kalder den 
med tasten „OK“. 

  

 

 

I menupunktet „printe“ har De følgende muligheder for at fastlægge 
dataomfanget der skal udprintes eller overføres til en PC: 
 

- „Alt“ : Såvel statistikken som også måleværdierne bliver overført  

- „Statistik“ : Kun statistikværdierne bliver overført 

- „Måleværdier“ : Kun enkeltmåleværdier bliver overført 
 

De vælger det ønskede menupunkt med tasterne „↑“ eller „↓“ og 
aktiverer det med tasten „OK“. 

  

 

Efter at printfunktionen er blevet aktiveret, vises meldingen  „forbinde..“. Hvis ingen infrarød-
forbindelse til en printer / PC findes eller kan fremstilles, vises meldingen „Pas på: Ingen printer / 
PC fundet“. Under dataoverførslen bliver på displayet vist meldingen „overføre data“.  

 

Skulle meldingen „fejl ved dataoverførsel“ optræde: 
 

- Kontrollerer De konfigureringen af computeren hhv. printeren,  

- Kontrollerer De, om en direkte „synlig forbindelse“ består mellem de infrarøde vinduer i de 
deltagende stationer. Kun således kan en støjfri infrarød-forbindelse opbygges. 

- Eventuelt kan De rengøre de infrarøde vinduer på de deltagende stationer med en fugtig klud. 
De skal anvende vand eller et mildt husholdnings rengøringsmiddel. 
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8.4 Slette måleværdier i en målerække 
 

  

 
 

De kalder statistikmenuen ved tryk på funktionstasten „STAT “. De 
vælger menupunktet „slette“ med tasterne „↑“ eller „↓“ og kalder det 
med tasten „OK“. 

  

 

Der vises et sikkerhedsspørgsmål: „Slette måleværdier?“. Med valget 
„Ja“ bliver måleværdierne i den aktuelle målerække slettet. 

Der vises bekræftelsen „måleværdier slettet!“ 

 

  
 Pas på ! 

Alle måleværdier i målerækken bliver uigenkaldeligt slettet, dvs. Der 
findes ingen mulighed for genfremstilling af de slettede data. 

  
 
 

8.5 Slette aktuel måleværdi 
 

Efter optagelse af en måleværdi i enkeltmåleværdidrift kan den i målebilledskærmen fremstillede 
værdi slettes ved tryk på tasten „ESC“. 

Den slettede måleværdi bliver ført videre i oplistningen for enkeltmåleværdier, men kendetegnet 
med et „X“; den flyder ikke ind i statistikken og bliver ikke overført ved udprintning eller til en PC.  

En sletning af den sidste i statistikken indføjede måleværdi er i kontinuerlig måledrift ikke mulig.
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9. Hovedmenu  

9.1 Generelt 

Hovedmenuen danner det øverste plan i menusystemet. Herfra kan med undermenuer alle indstil-
linger, data og informationer, som apparatet styrer, nås. 

De kommer til hovedmenuen ved tryk på funktionstasten „MENU“. De vælger med tasterne „↑“ 
eller „↓“ den ønskede undermenu og kalder den med tasten „OK“.  

Begge de sidste undermenuer „sensordata“ og „apparatdata“ indeholder informationer, som kan 
ses, men ikke ændres. Alle andre undermenuer indeholder data og indstillinger, der kan ændres. 
 

9.2 Undermenu „databank“ 
 

 

se kapitel 7.2 

 

 
9.3 Undermenu „display“ 
 

 

I menupunkt „Display“ kan belysningen og kontrasten i displayet 
indstilles. 

 

  

 

Belysningen af displayet kan aktiveres eller deaktiveres  med tasten 
„OK“. Med indkoblet belysning er strømforbruget betydeligt højere og 
batteri-brugstiden tilsvarende mindre. Med lav batterispænding kan 
belysningen ikke aktiveres. 

  

 
 

De vælger menupunktet „kontrast“ med tasterne „↑“ eller „↓“ og kalder 
det med tasten „OK“. Med tasterne „↑“ eller „↓“ kan De indstille den 
ønskede kontrast og med overtage den med tasten „OK“. Med tasten 
„ESC“ forlader De undermenuen.  

Indstillingsområdet for kontrasten andrager 30 - 90% 
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9.4 Undermenu “SIDSP ”  
 

 

I menupunktet „SIDSP“ kan egenskaberne for SIDSP -systemet, der 
foretager måleværdibearbejdningen indenfor sensoren, bliver påvirket. 
For tiden. er kun parameteren „måling“ implementeret (bliver udvidet). 

  

 

Parameter: Måling 

Her kan De påvirke forholdene for sensoren ved optagelsen af enkelt-
måleværdier. Alt efter indstilling bliver der gennemført en optimering 
med henblik på målehastighed eller på præcision. De kalder den for-
indstillede parameter „måling“ med tasten „OK“. 

 

Indstilling „normal“: 

Dette er standardindstillingen for den normale måledrift med middel 
målehastighed og middel præcision. 

  

 

Indstilling „hurtig“: 

Her arbejder De med forhøjet målehastighed, f.eks. for den hurtige 
måling af store flader. 

  

 

Indstilling „præcis“: 

De vælger denne indstilling, når De hovedsageligt ønsker at komme til 
den maximale præcision af måleværdien og målehastigheden står i 
baggrunden. 

  

 Anvisning: Resultatet af den højere præcision kan først ses, når der fra 
måling til måling og fra emne til emne bliver ramt eksakt det samme 
punkt på måleobjektet (i modsat fald bliver de faktiske, på overfladen 
fordelte lagtykkelsessvingninger vist!); dette er ved alle regler kun 
tilfældet ved anvendelse af et præcisionsstativ og tilsvarende 
fastgørelse af måleobjektet (f.eks. i en spezial-formet holder). For 
frihåndsmålinger er indstillingen „normal“ helt tilstrækkelig; Med 
anvendelse af stativ kan derimod effekten af SIDSP-systemet med 
indstillingen „præcis“ udnyttes fuldstændigt. 

 

9.5 Undermenu „tiden/dato“ 
  

 

Apparatet besidder et kvartsstyret ur med dato og tiden. Den aktuelle tid 
bliver vist til højre i display-statuslinien (kan kun ses i måledrift). Uret 
bliver også benyttet, for at fastholde dato og tiden for indretningen og 
den sidste ændring af en målerække. Disse værdier bliver gemt i 
målerækken og vist ved åbning af en målerække.  
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Ved dataoverførslen til en dataprinter eller til en PC bliver datoen og 
tiden for dataoverførslen og den sidste ændring af en målerække også 
overført. 

  

 

I menupunkt „tid/dato“ kan dag, måned, år, time og minut såvel som 
dato- og tidsformat indstilles.  

 

9.6 Undermenu „sprog“ 
 

 

I menupunktet „sprog“ kan sproget indstilles.  Skulle De ved et uheld 
have valgt et for Dem ikke forståeligt sprog, så genkender De denne 
undermenu på det lille flag. 

  

 

Valget af sprog sker med tasterne „↑“ eller „↓“. De ser straks navnet på 
sproget i det valgte landesprog. De overtager dette med tasten „OK“, 
eller vender tilbage til hovedmenuen med tasten „ESC“ uden ændring. 
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9.7 Undermenu „enhed“ 
 

 

I undermenupunktet „måleenhed“ kan måle-systemet indstilles „metrisk“ 
(måleenheder „µm“, „mm“, „cm“),  eller „imperial“ (måleenheder „mils“, 
„inch“, „thou“). Måleenhederne indenfor et målesystem bliver afhængig 
af størrelsen af lagtykkelsesværdien der skal vises valgt af apparatet.  

  

 

 

 

9.8 Undermenu „udkoble“ 

 

Apparatet råder over en energisparefunktion, der selvstændigt udkobler 
apparatet efter udløbet af et indstillelig tidsinterval, når der derefter 
ingen yderligere målinger eller indlæsninger sker.  

Udkoblingstidsintervallet kan indstilles i undermenupunktet „udkoble“ 
mellem  1, 3, 10, 30 minutter eller „konstant drift“ (ingen automatisk 
udkobling). 

  

 

 

 
9.9 Undermenu „signallampe“ 

 

I undermenupunktet „signallampe“ kan den optiske måleværdikvittering 
(signalfarve grøn) og grænseværdiover- hhv. -underskridelse 
(signalfarve rød) indstilles til værdierne „kort inde“, „langt inde“ og „ude“. 

  

 

 



9. H 

© ElektroPhysik MiniTest 720, MiniTest 730, MiniTest 740 50 von 74 

 
9.10 Undermenu “signaltone” 
 

 

I undermenupunktet „signaltone“ kan den akustiske måleværdikvit-
tering og tastetrykkvittering indstilles til værdierne „stille“, „middel“, „højt“ 
og „ude“. 

  

 

 

 

9.11 Undermenu “sensordata” 

 

Her kan kendedataerne for sensoren blive beset. De holder venligst 
disse data klar ved forespørgsel fra service. 

  

 

 

 

9.12 Undermenu “apparatdata” 

 

Her kan kendedataerne for apparatet blive beset. De holder venligst 
disse data klar ved forespørgsel fra service. 
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10. Øvrige funktioner 

10.1 Initialisering 

Anvendelse:: Før første idriftsættelse eller efter behov. 
 

De trykker ved indkobling ind-ud-tasten sammen med taste „ESC“ og De slipper først ind-ud-tasten 
igen; der bliver kaldt de af fire skridt initialiseringssekvensen består af. 

  

 

1.  Sprog 
Der vises altid først „English“. 
De indstiller med tasterne „↑“ eller „↓“ det ønskede sprog. 
De overtager indstillingen med tasten „OK“ eller De afbryder med tasten 
„ESC“, for at beholde den foregående indstilling.  

  

 

2.  Total Reset 
Som næste punkt vises „Total Reset“, med hvilket apparatet kan stilles 
tilbage til fabriksindstillingen. Skal apparatet ikke stilles tilbage til 
fabriksindstillingen, vælger De med tasterne „↑“ eller „↓“ „Nej“ og trykker 
tasten „OK“, eller De afbryder med tasten „ESC“.  

 Pas på !! 
Hvis De besvarer med „Ja“, bliver ALLE data ugenopretteligt slettet og 
samtlige indstillinger undtagen sprogindstillingen tilbagestillet til fabriks-
indstillingerne.  

Alle målerækker bliver inklusiv de gemte måle-, statistik- og kalibre-
ringsværdier slettet. 

  

 

3. Driftsfunktion for IrDA-interface 
Muligheder for valg: „altid aktiv“ eller „automatisk“.  
I indstillingen „altid aktiv“ bliver en permanent IrDA-forbindelse opbygget 
fra apparatet til en PC eller printer i nærheden. En PC viser så en aktiv 
trådløs forbindelse   sammen med statusmeldingen „MiniTest 7 er inden-
for rækkevidde“. Er endnu yderligere apparater med infrarødt interface 
indenfor rækkevidde af PC`en, vises meldingen „flere Computere/-
apparater er indenfor rækkevidde“. 
Denne indstilling er nyttig, når De med hjælp af et PC-program skal have 
adgang til data i Deres MiniTest.  
 

I indstillingen „automatisk“ sker en midlertidig IrDA-forbindelsesopbyg-
ning, når der på apparatet bliver startet et printforløb; efter afslutning af 
printforløbet bliver IrDA-forbindelsen igen nedbrudt. Denne indstilling 
bevirker et lavt strømforbrug. De indstiller driftsfunktionen, som De skal 
bruge, med tasterne „↑“ eller „↓“ og De overtager indstillingen med 
tasten „OK“. 
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4.  Strømforsyning 
Muligheder for valg: „batterier“ eller „genopladelige batterier“ (akku).  
Batteri-tilstanden „ “ i displayet bliver tilpasset til den anvendte art af 
strømfosyning og henført til den tilhørende nominelle spænding. De 
indstiller strømforsyningsarten, som De skal anvende, med tasterne „↑“ 
eller „↓“ og De overtager indstillingen med tasten „OK“. Hvis De vælger 
en forkert indstilling, arbejder batteri-tilstandsvisningen og under-
spændings-udkoblingsautomatikken ikke korrekt.  

 
10.2 Specialfunktioner 

Bliver ind-ud-tasten i indkoblet

Den hurtige enhedsomskiftning er interessant i lande, i hvilke begge måleenheder bruges. Efter 
omskiftningen bliver, såvidt eksisterende, måleværdierne straks aktualiseret i displayet.  

 tilstand trykket længere end 1 sekund, vises menuen 
„Specialfunktioner“. Denne menu kan i alle vilkårlige situationer kaldes og er derfor til rådighed 
systembredt. Den indeholder en funktion, der muliggør overførslen af billedskærmsindholdet til en 
printer / PC (Hardcopy), såvel som menupunkter for den direkte adgang til displaybelysningen og 
enhedsomskiftning. Begge de sidste funktioner er såkaldte Togglefunktioner, dvs. tilstanden bliver 
altid skiftet om.  

De vælger det tilsvarende punkt med tasterne „↑“ eller „↓“ og De bekræfter disse med tasten „OK“, 
eller De vender tilbage med tasten „ESC“ uden ændring til den forudgående visning. 

 

Overblik over funktionerne: 
 
  

 

- Hardcopy: Udprintning af det aktuelle displayindhold til dataprinteren 
MiniPrint 7000). 

- Lys ind/ud:  Ind- og udkobling af baggrundsbelysningen i displayet.  

- Enhed µm/mils: Indstilling af måle-systemet   (metrisk (µm/mm) eller 
Imperial (mils/inch) ). 
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11. Funktions-reference 

11.1 Grafisk oversigt 
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Indretning af en målerække (Batch) 
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12. Pleje og service 

12.1 Pleje 

De skal rengøre apparatet, sensoren og tilbehørsdele med en fugtig klud. De skal bruge vand eller 
et mildt rengøreingsmiddel.  

 
Pas på: 
De må ikke bruge opløsningsmidler til rengøring af kunststofdele, disse kan herved blive 
beskadiget eller blive sprøde.  
De må ikke bruge genstande af metal til rengøring af sensorpolen, denne kan derved blive 
beskadiget. 
 
 

12.1.1 Omgang med NiMH-batterier  

Vær opmærksom på følgende anvisninger, for at forhøje driftstiden og levetiden for NiMH-batterier: 
  

- Før den første brug skal De aflade nye Ni-MH-batterier 3 gange efter hinanden og igen oplade 
for at få den optimale batterikapacitet. Også ældre batterier får ved denne op- og afladning 
(cykle) deres højeste kapacitet tilbage. 
 

- Ved længere ikke brug MiniTest skal De fjerne Ni-MH-batterierne fra MiniTest. Også med 
udkoblet MiniTest  kan der gå en lille strøm, der efter længere tid fører til en total afladning af 
Ni-MH-batterierne og skader disse. 
 

- Ved længere tids lagring (længere end et halvt år) skal et Ni-MH-batteri gemmes i  opladet 
tilstand.  Desuden skal det for hver tolv måneder genoplades mindst én gang. Det anbefalede 
temperaturområde for langtidslagring ligger mellem +10 ºC og +30 ºC med en relativ 
luftfugtighed på 50%. 
 

- De skal bruge batteriet strømbesparende. De skal bruge den automatiske udkoblingsfunktion i 
modelrækken MiniTest 700, for at undgå unødigt strømforbrug under længere målepauser. 
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12.2 Service 

Grundlæggende er ved lagtykkelsesmåleapparater i modelserien MiniTest 700 ingen service 
arbejder nødvendig. 
 

Pas på:  
Reparationsarbejder må kun foretages af autoriseret ElektroPhysik-service-mearbejdere. 
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13. Tekniske data   

13.1 Apparatspecifikationer 
 

Apparattype 
  

MiniTest 720 MiniTest 730 MiniTest 740 

Egenskaber 

Sensorudførelse intern fast extern fast intern / extern omskiftbar 

Måleværdihukommelse 10 målerækker  10 målerækker 100 målerækker 

Antal måleværdier der 
kann gemmes 

 

10.000 

 

10.000 

 

100.000  

Målemetoder magnetinduktiv, hvirvelstrøm 

Statistikfunktioner 
Antal måleværdier, minimum, maksimum, middelværdi, standardafvigelse, 

variationskoefficient,  

blokstatistik (norm-konform/fri konfigurerbar)  

Kalibreringsmetoder fabrikskalibrering, nul-, 2-punkt-, 3-punkt-kalibrering 

Kalibreringsmetoder efter 
internationale normer 

“ISO” - ISO 19840:2004(E), “SSPC” - SSPC-PA2(maj 1, 2004),  

“Svensk” - SS 184160 (1992-03-11), “Australsk” - AS 3894.3-2002 

 

Display Grafikdisplay 128 x 64 Dots, med indstillelig belysning 

Signalgeber Magnetisk transducer , indstillelig fra høj ca. 70dB til tavs 

Måleenhed µm, mm, cm; mils, inch, thou 

Frit valgbare grænse-
værdier med 
overvågningsfunktion 

Optisk og akustisk signalafgivelse ved  

grænseværdiover-/underskridelse 

Offset-funktion for addition hhv. subtraktion af en konstant værdi til / fra måleværdi  

Sprog tysk, engelsk, koreansk...maksimalt 25 sprog 

Datainterface IrDA 1.0 (infrarød) 

Strømforsyning 2 x AA mignon-batterier 

Målinger pr. batterisæt ca. 30.000 (uden indkoblet belysning) 

Dato / klokken Visning af den aktuelle tid visning af dato klokkeslæt for indretning og den 
sidste ændring af en målerække. I forbindelse med dataprinter eller en PC-
udnyttelse bliver tiden og dato for udprintningen og den sidste ændring af en 
målerække afgivet. 

Målehastighed ved 
kontinuert målefunktion 20 måleværdier / sekund 
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Målehastighed i enkelt-
værdi -målefunktion max. 70 måleværdier pr. minut med filterindstilling „hurtig“ 

Beskyttelsesgrad af 
måleapparatets hus  IP 40 

Normer DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840  

ASTM B244, B499, D7091, E376 

AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 

Apparatets  mål 157 x 75,5 x 49 mm  

Vægt intern / extern ca. 175 g  ca. 210 g  ca. 175 g / 230 g 

Mål på kunststofkuffert 

MiniTest 720 i mm 
120 x 250 x 60 

Mål kunststofkuffert 

MiniTest 730/740 i mm 
270 x 220 x 80 

Driftstemperatur apparat -10° ... +60°C 

Lagertemperatur apparat -20° ... +70°C 

Driftstemperatur sensor -10° ... +60°C 

 

Lagertemperatur sensor -20° ... +70°C 

 

 

13.2 Sensorspecifikationer 
 

             Sensortype F 1.5*1, N 0.7, FN 1.5*1 F 2 F5, N 2.5, FN5 F15 

Egenskaber     

 F N F F N F 

Måleområde 0..1,5 mm 0..0,7 mm 0..2 mm 0..5 mm 0..2,5 mm 0..15mm 

Anvendelsesområde Især egnet til målinger 
på små geometrier og 
af tynde belægninger 
såvel som stativdrift 

Især egnet til 
belægninger
på ru over-
flader  

Standardsensorer  til 
generelle 
anvendelser  

Måling af tykke 
belægninger 

Målemetoder magnet-
induktiv 

hvirvelstrøm magnet-
induktiv 

magnet-
induktiv 

hvirvelstrøm magnet-induktiv 

Signalbearbejdning Sensor-integreret digital 32-bit-signalbearbejdning (SIDSP®) 

Nøjagtighed 

 

Fabrikskalibrering 

 

 

 

± (1µm + 3% af 
måleværdi) *4 

 

 

± (1,5 µm + 3% af måleværdi) *4 

 

 

 

± (5 µm + 3 % af 
måleværdi)*4 
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Nul-kalibrering 

 

 

Flerpunkt-kalibrering 

 

± (1µm +1,5%af 
måleværdi) 

 

± (1µm + 0,75% af 
måleværdi)*3 

 

± (1,5 µm + 1,5% af måleværdi) 

 

 

± (1,5 µm + 0,75 % af måleværdi) *3 

 

± (5 µm + 1,5 % 
af måleværdi) 

 

± (5 µm + 0,75 % 
af måleværdi)*3 

Gentagelsespræcision 
(Standardafvigelse)*7 

± (0,5 µm + 0,5% af 
måleværdi) 

± (0,8 µm + 0,5 % af måleværdi) ± (2,5µm + 0,5 % 
af måleværdi) 

Opløsning ved 
måleområdestart 

0,05 µm 0,1 µm 1,0 µm 

Mindste krumnings-radius 
konvex*2 1,0 mm 1,5 mm 5 mm 

Mindste krumnings-radius 
konkav (extern sensor 
uden prisma)*2*5 

7,5 mm 10 mm 25 mm 

Mindste krumnings-radius 
konkav (intern sensor)*2  30 mm 30 mm 30 mm 

Mindste måleflade *5 *6 ∅ 5mm ∅ 10 mm ∅ 25 mm 

Mindste substrattykkelse*2 0,3 mm 40 µm 0,5 mm 0,5 mm 40 µm 1 mm 

Målehastighed ved 
kontinuert funktion  20 måleværdier / sekund 

Målehastighed ved 
enkeltværdi-målefunktion  max. 70 måleværdier pr. minut med filterindstilling „hurtig“ 

Mål og vægt externer 
Sensor ∅ 15 x 76,5 mm / 65g  ∅ 15 x 76,5mm / 65g ∅ 23 x 76,5mm 

/ 70g  

 

*1 ikke egnet til ru overflader 

*2 ved nulpunkt- eller flerpunkt-kalibrering  

*3 ved kalibrering i nærheden af den forventede lagtykkelse henført til ElektroPhysik 

    præcisionsstandarder 

*4 når måleobjektet svarer til hvad angår materiale, geometri og ruhed af den medleverede 

    reference-nulplatte. 

*5 under anvendelse af et præcisions-stativ 

*6 ved flerpunkt-kalibrering  

*7  ifølge DIN 55350 del 13 
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13.3 Leveringsomfang 
 

13.3.1 Lagtykkelsemåleapparat MiniTest 720 med intern SIDSP-sensor 
 

Beskrivelse  Artikel-nr. 

MiniTest 720 med SIDSP-sensor til umagnetiske lag på 
jern og stål. også på legerede og hærdede stål 
(magnetinduktiv metode) 

F1.5 80-130-0000 

F2 80-130-0300 

F5 80-130-0400 

F15 80-130-0700 

 

MiniTest 720 med SIDSP-sensor for alle elektrisk 
isolerende lag på ikke-jernmetaller, også på austenitiske stål 
(hvirvelstrømsmetode) 

N0.7 80-130-0100 

N2.5 80-130-0500 

 

MiniTest 720 med SIDSP-sensor for magnetinduktiv 
metode og hvirvelstrømsmetode  

FN1.5 80-130-0200 

FN5 80-130-0600 

Alle inklusiv : 

- Kunststofkuffert  

- 1 hhv. 2 reference-nulplatte(r),  

- 2 præcisionsstandarder  

- Betjeningsvejledning på tysk, engelsk. fransk, spansk på CD-R 

- Håndsløjfe 

- 2 batterier 2 x AA (Mignon) 
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13.3.2 Lagtykkelsesmåleapparat MiniTest 730 med ekstern SIDSP-sensor 

 
Beskrivelse  
 

Artikel-nr. 

MiniTest 730 med SIDSP-sensor for umagnetiske lag på 
jern og stål. også på legerede og hærdede stål 
(magnetinduktiv metode) 

F1.5 80-131-0000 

F2 80-131-0300 

F5 80-131-0400 

F15 80-131-0700 

 

MiniTest 730 med SIDSP-sensor til elektrisk isolerende lag 

på ikke-jernmetallen, også på austenitiske stål 
(hvirvelstrømsmetode) 

N0.7 80-131-0100 

N2.5 
80-131-0500 

 

MiniTest 730 med SIDSP-sensor for magnetinduktiv 
metode og hvirvelstrømsmetode 

FN1.5 80-131-0200 

FN5 80-131-0600 

Alle inklusiv : 

- kunststofkuffert  

- 1 hhv. 2 reference-nulplatte(r) 

- 2 præcisionsstandarder 

- Betjeningsvejledning på tysk, engelsk, fransk, spansk på CD-ROM 

- Håndsløjfe 

- 2 batterier 2 x AA (Mignon) 
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13.3.3 Lagtykkelsesmåleapparat MiniTest 740 med udskiftelig SIDSP- sensor 

 

Beskrivelse  
 

Artikel-nr. 

MiniTest 740, grundapparat uden sensor 80-132-0000 

Inklusiv: 

- Kunststofkuffert  

- Adapterkabel til ekstern SIDSP- sensor 

- Betjeningsvejledning, på tysk, engelsk, fransk, spansk på CD-ROM 

- Håndsløjfe 

- 2 batterier 2 x AA (Mignon) 

 

 
 

13.3.4 Udskiftelige SIDSP-sensorer til MiniTest 740 
 

Beskrivelse  
 

Artikel-nr. 

SIDSP-sensor for umagnetiske lag på jern og stål, også på 
legerede og hærdede stål (magnetinduktiv metode) 

F1.5 80-135-0000 

F2 80-135-0300 

F5 80-135-0400 

F15 80-135-0700 

 

SIDSP-sensor for alle elektrisk isolerende lag på ikke-
jernmetaller, også på austenitiske stål 
(hvirvelstrømsmetode) 

N0.7 80-135-0100 

N2.5 80-135-0500 

 

SIDSP-sensor for magnetinduktiv metode og 
hvirvelstrømsmetode 

FN1.5 80-135-0200 

FN5 80-135-0600 

Alle inklusiv : 

- 2 måle-prismer for intern og ekstern sensortilslutning (undtagen sensor F15) 

- 1 hhv. 2 reference-nulplatte(r) 

- 2 præcisionsstandarder 
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13.4 Tilbehør 
 

Beskrivelse  Artikel-nr. 

Dataprinter MiniPrint 7000 inkl. oplader 70-171-0001 

Termopapierrulle 58 x ∅31mm for MiniPrint 7000 06-007-0007 

Hurtig-oplader for NiMH-batterier 02-070-0001 

NiMH-batterier mignon AA HR6 1,2V (2 stk. nødvendig) 02-064-0001 

Batterier mignon AA LR6 1,5V (2 stk. nødvendig) 02-064-0008 

Kunststofkuffert fra leveringsofanget til MiniTest 720 08-038-0001 

Kunststofkuffert fra leveringsomfanget til MiniTest 730 / 740 82-020-0035 

Kombitaske som to-taske-sæt med buggjord 82-010-0015 

Gummibeskyttelseshylster med nakkesløjfe 82-010-0065 

Præcisionsstativ (kun til MiniTest 730 hhv. 740 og måleområde til 5mm)  

  

IR / USB adapter for trådløs dataudveksling 85-139-0014 

  

Præcisionsstandarder (separat liste påkrævet)  

  

MSoft 7000 basic  software for dataoverførsel (tysk, engelsk, fransk) 80-901-1600 

MSoft 7000 pro  software for datastyring (tysk, engelsk, fransk) 80-901- 

  

Fabrikskontrolcertifikat (DIN 55350 M) for lagtykkelsesmåleapparat 
MiniTest 700 

82-170-0001 

Fabrikskontrolcertifikat (DIN 55350 M) for præcisionsstandarder  
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14. Tillæg 

14.1 Fejlmeldinger og –afhjælpning 
 

Fejlmelding  Årsag / problem Afhjælpning 

 

Apparatet var længere end 1 
minut uden strømforsyning 
(Ved lev., batteriudskiftning) 

Indstilling af uret kontrol og I 
givet fald indstille uret påny 
(se kapitel  9.5) 

 
 

Batterierne i apparatet er 
næsten tomme. 

De kan endnu arbejde videre 
en tid, men skal have nye 
batterie klar. 

 

Udskift opbrugte batterier, 
oplad genopladelige batterier 

Opbrugte el. defekte batterier 
skal afleveres på genbrugs-
pladsen eller lignende sted. 

 

Meldingen bliver vist kortvarigt, 
før batterierne helt tomme. 
Kort efter udkobler apparatet 
sig automatisk på grund af 
underskridelse af mindste-
spændingen. Man kan ikke 
bruge apparatet længere. 

Udskift opbrugte batterier, 
oplad genopladelige batterier. 

Opbrugte el defekte batterier 
skal afleveres på genbrugs-
pladsen eller lignende sted. 

 

Belysningen af displayet  er 
ikke mulig mere, da energi- 
forsyningen herfor ikke mere 
er tilstrækkelig. De kan endnu 
arbejde videre en tid uden 
belysning, men skal have nye 
batterier klar. 

Udskift opbrugte batterier, 
oplad genopladelige batterier. 

Opbrugte el. defekte batterier 
skal afleveres på genbrugs-
pladsen eller lignende sted. 

 

Sensoren blev ved indkobling 
ikke holdt tilstrækkelig langt 
væk fra metaldele. 

Sensoren skal ved indkobling 
af apparatetvære tilstrækkelig 
langt væk (ca. 5 gange måle-
området) fra alle metaldele; 
apparatet kobler automatisk 
ind i måledrift.   
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Fejlmelding  Årsag / problem Afhjælpning 

 

Sensoren befandt sig i 
længere tid ikke i uendelig-
området. For at kunne over-
holde den angivne måle-
usikkerhed sikkert, skal 
uendeligværdien aktualiseres.  

 

Løft sensoren op, Vent på at 
meldingen forsvinder. 

Med en løbende måling kan 
den krævede aktualisering ved 
tryk på tasten "ESC" blive 
undertrykkes. Dette kan kun 
tilrådes I undtagelses tilfælde, 
da nøjagtigheden ikke mere 
kan garanteres. 

 
(nur MiniTest 740) 

I den aktive målerække er data 
fra en anden sensortype gemt. 

For at kunne bruge den 
aktuelle målerække, skal 
måleværdierne slettes. 
Skal måleværdierne beholdes, 
vælger De  „Nej“. 

 

I den aktuelle målerække er 
måleværdier fra en anden 
sensortype gemt. 

De vælger en anden måle-
række eller anlægger en ny 
målerække (kun MiniTest 740).  

 
(nur MiniTest 740). 

I den aktuelle målerække er 
måleværdier fra en anden 
sensor af samme type gemt. 

De gennemfører en kalibre-
ring i den aktuelle målerække.  

 

Denne melding vises efter 
indretningen af en målerække, 
når en  foruddefineret kalibre-
rings-metode er blevet valgt 
(„ISO“, „SSPC“, „Ru“, 
„Australsk“ eller „Svensk“). 

De gennemfører en kalibre-
ring. 

 

Der er blevet optaget det 
maksimale antal måleværdier. 

De sletter måleværdier der 
ikke mere behøves eller måle-
rækker I databanken. 
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Fejlmelding  Årsag / problem Afhjælpning 

 

Apparatet har under den 
løbende drift mistet forbin-
delsen til sensoren og kan ikke 
genfremstille den. 
 
Mulige årsager: 
- Sensorstikket på den eks-
terne sensor blev under driften 
trukket ud 
- Den interne sensor blev 
fjernet under driften 
- Stikforbindelser løsnet 
- Kabel beskadiget 

- Sensor defekt 

Venligst kontrollér de mulige 
årsager.  
 
Skulle den sidste mulighed 
være at sensoren er defekt, 
udskifter De den eller 
henvender Dem til   
ElektroPhysik-Service. 

 

Der kan efter indkoblingn af 
apparatet ingen forbindelse til 
sensoren oprettes. 

 

Mulige årsager: 

- ingen sensor tilsluttet 

- stikforbindelsen afbrudt 

- kabel beskadiget 

- sensor defekt 

Venligst kontrollér de mulige 
årsager.  
 
Tip for MiniTest 740: De 
bruger sensorhovedet for-
søgsvis i intern drift. Skulle 
sensoren nu fungere, er 
sensorkablet defekt. 
 
De udskifter sensorkablet med 
et ubeskadiget eksemplar. 
 
Skulle som sidste mulighed 
sensoren være defekt, udskif- 
ter De denne  
eller henvender Dem til  

ElektroPhysik-Service. 

 

Der kunne ingen infrarød-
forbindelse mellem apparat og 
printer / PC oprettes 

De indkobler printeren, hhv. 
kontrollerer indstillingen af 
interfacet i  PC-programmet. 
De retter de infrarøde vinduer 
mod hinanden og starter data-
overførslen endnu engang. 

 

Under dataoverførslen blev 
den infrarøde-forbindelse 
mellem apparat og printer / PC 
afbrudt 

De retter de infrarøde vinduer 
mod hinanden og starter data-
overførslen endnu engang. 
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Fejlmelding  Årsag / problem Afhjælpning 

 

 

 

 

Den gennemførte kalibrering 
stemmer ikke overens med 
geometrien der skal måles 
eller med substratet der skal 
måles.  

 

Den første af begge meldinger 
optræder I Auto-FN-drift; alle 
andre optræder i F- eller N- 
drift. 

De kalibrerer på samme 
geometri og på samme 
substratmateriale. 

 

 Venligst henvend Dem til 
service. 

 

Følgende fejl kan kun ophæves gennem en total reset (se kapitel 11.1). 

- Apparatet reagerer ikke ved tastetryk  

- Apparatet tillader ingen yderligere målinger. 

- Ulogiske visnings værdier. 

 

Hvis apparatet ikke kan slukkes med ind-ud-tasten, fjernes batterierne kortvarigt. 
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14.2 Begreber for statistik 
 

Den statistiske udnyttelse skal hjælpe Dem, til bedre at vurdere Deres målinger og Deres afgørelse 
af kvaliteten af det testede material mere sikker.  

 

Middelværdi  
Middelværdien  x   er summen af enkeltværdier, divideret med antallet af måleværdier. 

x
x

n
=

∑
 

 

 

Spredning 
Spredningen er summen af de kvadrerede afvigelser af måleværdierne fra deres aritmetiske 
middelværdi divideret med de med 1 formindskede antal måleværdier.  

 

1
)(

var
2

−
−

= ∑
n

xx  

 
Standardafvigelsen s (Std.-Afv.)  
Standardafvigelsen er et mål for spredningen af måleværdier. Standardafvigelsen s fremkommer 
ved den positive kvadratrod fra spredningen σ2 . 

 

var=s  

 

Variationskoefficienten (Var.-Koeff.)  
Variationskoefficienten er standardafvigelsen divideret med den aritmetiske middelværdi; 
angivelsen sker i procent.  

K
s
x

var %= ×100  

 

 

 

 

. 
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14.3 Sikkerhedsanvisninger 

Den sikre drift af apparatet er grundlæggende garanteret, når anvisningerne i denne 
brugsvejledning og de i displayet viste anvisninger bliver overholdt. 

Ved installationsarbejder: Net- og spændingsforsyninger i systemet skal være udkoblet! 

De må kun anvende originale reservedele- og tilbehørsdele!  

 

 

Tilbehør og genopladelige batterier 
De må kun anvende tilladt tilbehør og tilladte genopladelige batterier De 
må udelukkende tilslutte kompatible produkter. 

 

Tilslutning til andre apparater 
Hvis De tilslutter dette apparat til et andet apparat, skal de læse dettes 
brugsvejledning, for at overholde detaljerede sikkerhedsanvisninger. De 
må udelukkende tilslutte original tilbehør . 

 

Vandtæthed 
måleapparatet er ikke vandtæt. Det skal opbevares tørt.  

 

Må ikke anvendes I eksplosionsfarlige omgivelser  

 

Kvalificeret service 
Kun kvalificeret servicepersonale må reparere måleapparatet. 

 

På medicinske områder før brugen opklare risikoområder 
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14.4 Konformitserklæring 
 

Vi erklærer, at lagtykkelsesmåleapparaterne MiniTest 720, MiniTest 730 og MiniTest 740 opfylder 
beskyttelseskravene i EMV-bekendtgørelsen 89/336/EWG, i Tyskland, omsat gennem loven om 
den elektromagnetiske forenlighed af apparater (EMVG) fra 09.11.1992. 
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14.5 Service-adresser 
 

Lagtykkelsesmåleapparaterne I modelrækken MiniTest 700 bliver fremstillet under anvendelse af 
højkvalitets komponenter efter de mest moderne metoder. Omhyggelig mellemkontroller og en 
ifølge DIN EN ISO 9001 certificeret kvalitetsstyring sørger for en optimal fabrikationskvalitet af 
apparaterne.  

Skulle de alligevel finde en fejl på Deres apparat, henvender De Dem til ElektroPhysik-Service 
med angivelse af fejlen og Deres beskrivelse. 

 

Gem for eventuelle reparationer, der ikke kan gennemføres på stedet,  pakkematerialet for 
returnering. 

 

Har De specielle spørgsmål om brug, drift og om specifikationer for apparatet, henvender De dem 
venligst til Deres lokale ElektroPhysik-forhandler eller direkte til: 

 

ElektroPhysik  

Dr. Steingroever GmbH & Co. KG 

Pasteurstr. 15 

 

D-50735 Köln 

 

Tel.: +49 221 75204-0 

Fax: +49 221 75204-69 

E-Mail: info@elektrophysik.com 

 

 

Adressen på Deres lokale forhandler finde De på ElektroPhysik-Website. 

 

http://www.elektrophysik.com/company/agents/index.html 
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15. Ændrings-historie 
 
I dette kapitel er aktuelle ændringer eller udvidelser beskrevet, hvis disse foreligger. 

 

Ellers forbliver dette kapitel tomt. 
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