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1 Varnostne informacije 

Inštrument pri pravilni uporabi in upoštevanju varnostnih navodil ne predstavlja 

nikakršnih tveganj in nevarnosti. 

Prosimo preberite in upoštevajte ta navodila in podrobna navodila za uporabo, ki se 

nahajajo na priloženi zgoščenki. 

1.1 Splošne opombe 

Ta kratka navodila predstavljajo hiter pregled delovanja inštrumenta in njegovih 

funkcij. S pomočjo njih lahko hitro pridemo do svojih prvih samostojnih meritev. 

Podrobnejša navodila za uporabo so dostopna na priloženi zgoščenki, katera se 

nahaja v kompletu z inštrumentom. 
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2 Področja uporabe 

Inštrument se uporablja za merjenje debeline nanosov in prevlek. Spodaj so opisane 

merske metode različnih FMP inštrumentov. Podanih je tudi nekaj primerov merskih 

aplikacij. 

Aparat Področje uporabe Merilna metoda/tip sonde 

D
E
LT

A
S
C

O
P

E
 

Določevanje debeline nemagnetnih 

nanosov na železo ali jeklo. 

Na primer krom, baker, cink kot tudi 

barva, lak, plastika na železo ali jeklo. 

Magnetna indukcija, 

standard DIN EN ISO 2178. 

Primer sonde FGAB1.3 

IS
O

S
C

O
P

E
 

Določevanje debeline električno 

neprevodnih nemagnetnih nanosov na 

neferomagnetne električno prevodne 

osnove. Na primer barva, lak, plastika 

na aluminij, baker, cink, ... kot tudi 

debelina anodizirane plasti na 

aluminiju. 

Amplitudno občutljiva 

metoda vrtinčnih tokov, 

standard DIN EN ISO 2360. 

Primer sonde FTA3.3H 

D
U

A
LS

C
O

P
E
 

Določevanje debeline nemagnetnih 

nanosov na železo ali jeklo. Na primer 

krom, baker, cink kot tudi barva, lak, 

plastika na železo ali jeklo. 

Magnetna indukcija, 

standard DIN EN ISO 2178. 

Primer sonde FD13H 

Določevanje debeline električno 

neprevodnih in nemagnetnih nanosov 

na neferomagnetne in električno 

prevodne osnove. Na primer barva, 

lak, plastika na aluminij, baker, cink, ... 

kot tudi debelina anodizirane plasti. 

Amplitudno občutljiva 

metoda vrtinčnih tokov, 

standard DIN EN ISO 2360. 

Primer sonde FD13H 

 

Aparat omogoča do 100 različnih merskih aplikacij. Znotraj le teh se lahko shrani 

največ 20000 meritev. Meritve se lahko organizira v 4000 blokov. Inštrument 

omogoča delovanje na različnih nivojih: posamezna meritev, blok, aplikacija. 

Namen tega je hitrejše in bolj organizirano delo.   

 

  100 merskih aplikacij 

  4000 merskih blokov 

  20000 posameznih meritev 
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3 Opis aparata 

 

 

1 Konektor za sondo 

2 Barvni LCD zaslon 

3 Tipke za takojšnje in 

hitre funkcije 

4 USB konektor za 

tiskalnik in PC 

5 ON/OFF tipka za 

priklop in izklop 

6 Konektor za AC 

adapter 

7 Pokrov in tipke za 

ostale funkcije 

8 Nedrseče gumijaste 

nogice 

9 Preklopno stojalo 

10 Predel za baterije 
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3.1 Barvni LCD zaslon 

Element na 

prikazovalniku 
Opis in razlaga 

 

Normalizacijski postopek je aktiven. Potrebna je meritev na 

baznem materialu oz. vzorcu brez nanosa. 

 

Korektivni kalibracijski postopek je aktiven. Potrebna je 

meritev na baznem materialu oz. vzorcu brez nanosa in na 

različnih kalibracijskih folijah. 

 
Meritev poteka na osnovi magnetne indukcije. 

 

Meritev poteka na osnovi amplitudno občutljivih vrtinčnih 

tokov. 

 

Zvonček: tolerančne meje so omogočene in bodo 

upoštevane ob meritvah. 

 

Puščični krog: prikazovalnik je pripravljen za zvezne 

meritve. Med premikanjem sonde po površini se bodo 

meritve zvezno prikazovale. Vklop/izklop s tipko V. 

 
Puščica gor: zgornja tolerančna meja je presežena. 

 
Puščica dol: spodnja tolerančna meja je presežena. 

! 
Klicaj: meritev je bila spoznana za napačno oz. meritev je 

bila izven tolerančnih meja. 

 
Ključek: merski blok je zaprt. 

 

Veriga: definirane aplikacije, katere uporabljajo isto sondo, 

so povezane med seboj. Za vse se uporablja ista 

normalizacija in korektivna kalibracija. 

 

Strani: omogočen je matrični merilni način. 

 
Posamezne strani: merska specifikacija 'Definicija delov' je 

omogočena. 

 
Enote prikazanih meritev (metrične ali imperialne). 

 

Omogočen je omejen merilni način. Tipke MENU, ZERO, 

CAL so zaklenjene. Servisnih funkcij se ne da priklicati. 

Aplikacij se ne da izbrisati. Nastavitve aplikacij se ne dajo 

spreminjati in normalizacija/korektivna kalibracija se ne 

more izvesti. 

 
Brez shranjevanja meritev. Nastavljen je shranjevalni način 

'Ne shrani'. 

 
Vse meritve bodo izbrisane, ko se bo aparat izključil. 

Shranjevalni način 'Delete at OFF' je nastavljen. 

 

Potrebna je zamenjava baterije. Napetost je padla pod 

minimalno vrednost. Premajhna moč ima lahko za 

posledico izgubo podatkov. 

 

Meritve trenutno niso mogoče. Poteka notranja opreacija 

aparata. 
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3.2 Funkcije tipk na kontrolni plošči 

Tipka Funkcija 

DEL 

Izbriše zadnjo meritev. 

Vrne se v predhodno okno ali menu. 

Prekine postopek. 

FINAL-RES Prikaže končne rezultate. 

BLOCK-RES Prikaže rezultate trenutnega bloka. 

ON/OFF Vklopi/izklop inštrumenta. 

CAL Aktivira korektivno kalibracijo. 

^ 
Povečuje nastavljivo prikazano vrednost. 

Premika prikazovalnik. 

v 

Zmanjšuje nastavljivo prikazano vrednost. 

Premika prikazovalnik. 

Preklaplja med ON/OFF prikazovalnikom zveznih meritev. 

ZERO Aktivira normalizacijski postopek. 

APPL No Odpre datoteko z aplikacijami. 

MENU Prikaže in vstopi v nastavitve za aplikacije. 

PRINT 
Prenese vrednosti iz izbrane aplikacije (vključujoč rezultate 

bloka) na povezan printer ali računalnik. 

ENTER 
Potrdi vnose. 

5xENTER: prikliče servisne funkcije. 
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4 Upravljanje s sondo 

Sondo vedno držite na spodnji 

nazobčani površini. 

 

 

Sondo vedno položite nežno pravokotno 

na površino vzorca. 

 

Tovarniške nastavitve so takšne, da 

sonda ob meritvi odda zvočni signal. 

 

Pred naslednjo meritvijo sondo dvignite 

proč od vzorca. 

 

 

5 Koraki do prvih meritev 

Pripravite inštrument tako, da vstavite baterije, priklopite sondo in vklopite inštrument 

s tipko ON/OFF. 

Prilagodite sondo in inštrument na bazni oz. osnovni material (podlago) vašega 

vzorca (ne kovinske ploščice, ki je v kompletu z inštrumentom – le ta je namenjena 

testiranju delovanja inštrumenta in sonde). Prilagoditev opravite s postopkom 

normalizacije in korektivne kalibracije. 

Opravite meritev na vzorcu. Na zaslonu je več podatov, med njimi tudi: vrednost 

trenutne meritve, standardna deviacija, zaporedna številka meritve, številka bloka, 

številka aplikacije. 
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6 Zagon aparata 

 

6.1 Baterije 

Uporaba pokvarjenih ali napačnih 

baterij lahko povzroči poškodbe 

aparata. Baterije, ki puščajo 

povzročajo okvare elektronskih 

delov aparata. 

 

Uporabljajte le MIGNON baterije, 

tipa 1,5 V, LR6 – AA – AM3 – MN1500 

ali štiri baterije 1,2 V 2400 mAh tipa 

AA z možnostjo ponovnega 

polnjenja.  

 

 
 

6.2 Priklop sonde 

Oseba, ki priključuje sondo na 

aparat, mora biti ozemljena. 

 

Aparat mora biti med 

priključevanjem sonde izklopljen. 

 

Priporočamo shranjevanje 

aparata s priključeno sondo. 

 

Elektrostatični naboj lahko 

poškoduje notranje komponente 

inštrumenta in tudi izbriše notranji 

spomin. 
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7 Aparat ON/OFF 

Ob vklopu inštrumenta imamo štiri možne odzive. 

Prikaže se zadnja meritev. Inštrument prepozna sondo. Takoj lahko začnemo z 

meritvami. 

Pojavi se sporočilo 'Application not set up! Press ZERO for set up!'. V inštrumentu še ni 

definirane nobene aplikacije. Za začetek meritev pa je le to potreben pogoj. 

Za kratek čas se pojavi sporočilo 'W006 probe changed'. Zadnja meritev v odprti 

aplikaciji ni bila opravljena s to sondo. Priključite ustrezno sondo, katere naziv utripa v 

rdeči barvi, ali pa pripišite trenutno sondo dani aplikaciji. 

Za kratek čas se pojavi sporočilo E022 Missing probe'. Inštrument ne prepozna sonde. 

Le ta ni pravilno priključena ali pa je sploh ni. Priključite ustrezno sondo. Naziv le te 

utripa v rdeči barvi. 

S tipko ON/OFF ročno izklopimo inštrument. 

Če se okrog 5 minut ne opravi nobena meritev ali pa se ne dotaknemo nobene 

tipke, se bo inštrument avtomatsko izklopil. 

8 Definiranje aplikacijske datoteke 

Vse bistvene nastavitve in parametri za mersko aplikacijo kot tudi vse meritve so 

shranjene v datoteki. To mapo tukaj poimenujemo aplikacijska datoteka. 

Aplikacijska datoteka vsebuje vrednosti količin, ki vplivajo na meritve. Gre za 

materialne in geometrijske lastnosti vzorca. Tu so tudi podatki o sondah, tolerančne 

meje, vrednosti meritev, število meritev v enem bloku itd. 

8.1 V aparatu še ni aplikacijske datoteke 

Sonda mora biti priključena, sicer definicija aplikacijske datoteke ni mogoča. 

Odvisno od sonde, bo inštrument zahteval izvedbo normalizacije ali pa korektivne 

kalibracije. 

V primeru sonde, ki deluje na osnovi magnetne indukcije, bo inštrument zahteva 

korektivno kalibracijo. 

V primeru sonde, ki deluje na osnovi vrtinčnih tokov, bo inštrument zahteval 

normalizacijo. 

8.2 Aparat že vsebuje vsaj eno mersko aplikacijo 

Sonda mora biti priključena. 

Ob vklopu inštrumenta se avtomatsko pojavi zadnja odprta aplikacija. 
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S tipko APPL No se odpre mapa z vsemi aplikacijskimi datotekami. Z ENTER izberemo 

željeno aplikacijo ali pa ustvarimo novo. Pri definicijo nove aplikacijske datoteke bo 

zopet potrebna normalizacija ali pa korektivna kalibracija, odvisno od izbrane 

sonde. 

9 Prilagoditev aparata in sonde 

Za pravilne meritve morata biti tako sonda kot inštrument 'seznanjena' z vzorcem. To 

se zgodi v postopku normalizacije in korektivne kalibracije. S tem zajamemo 

materialne in geometrijske lastnosti vzorca. 

9.1 Normalizacija 

Normalizacija definira novo ničelno točko za dano kalibracijsko krivuljo in se shrani v 

odprto aplikacijo. 

Zahtevani materiali 

Odvisno od tipa aparata ali merilne metode (NF/Fe, NC/NF). 

DELTASCOPE: Bazni material Fe: Feromagnetna referenca brez nanosa iz strankine 

proizvodnje. 

ISOSCOPE: Bazni material NF: Nemagnetna referenca brez nanosa iz strankine 

proizvodnje. 

DUALSCOPE: Referenčni materiali enaki kot pti DELTASCOPE in ISOSCOPE. 

Normalizacija je potrebna za vsako metodo posebej. 

Normalizacijo aktiviramo s tipko ZERO. Navodila za izvedbo se prikažejo na zaslonu. 

Po končani uspešni normalizaciji se pojavi sporočilo, katerela lahko tudi natisnemo ali 

pa prenesemo v računalnik. 

Za normalizacijo ne uporabljajte kovinskih ploščic, ki se dostavijo skupaj z 

aparatom! Le te nimajo nujno enakim magnetnih lastnosti (predvsem 

susceptibilnosti) kot jo ima vzorec, na katerem želimo opravljati meritve. 

9.2 Korektivna kalibracija 

Enotočkovna kalibracija z eno kalibracijsko folijo: definirani sta nova ničelna točka 

in ena točka na dani kalibracijski krivulji, katerih vrednosti sta shranjeni v odprti 

aplikaciji. 

Dvotočkovna kalibracija z dvema kalibracijskima folijama: definirane so nova 

ničelna točka in dve točki na dani kalibracijski krivulji, katerih vrednosti so shranjene v 

odprti aplikaciji. 

Zahtevani materiali so odvisni od tipa aparata in merske metode. 
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DELTASCOPE: Bazni material Fe: Feromagnetna referenca brez nanosa iz strankine 

proizvodnje. 

ISOSCOPE: Bazni material NF: Nemagnetna referenca brez nanosa iz strankine 

proizvodnje. 

DUALSCOPE: Referenčni materiali enaki kot pri DELTASCOPE in ISOSCOPE. 

Normalizacija je potrebna za vsako metodo posebej. 

Za normalizacijo ne uporabljajte kovinskih ploščic, ki se dostavijo skupaj z 

aparatom! Le te nimajo nujno enakim magnetnih lastnosti (predvsem 

susceptibilnosti) kot jo ima vzorec, na katerem želimo opravljati meritve. 

Kalibracijske folije so dostavljene skupaj z inštrumentom in predstavljajo 

najnatančnejšo izvedbo korektivne kalibracije. 

Korektivno kalibracijo aktiviramo stipko CAL. Prvi koraki so normalizacijski postopek, v 

naslednjih korakih pa izvedemo meritve na kalibracijskih folijah. Navodila se sproti 

prikazujejo na zaslonu. Po uspešni končani korektivni kalibraciji se pojavi sporočilo, 

katerega lahko tudi natisnemo ali pa prenesemo v računalnik. 

9.3 Referenčne meritve 

Izvedemo več referenčnih meritev in s tem testiramo uspešnost normalizacije ali 

korektivne kalibracije. Za ta namen izmerimo debelino kalibracijskih folij, katere 

položimo na neprevlečen referenčen vzorec. Debelina folije mora biti blizu nominalni 

rednosti, ki je na le tej napisana. 

Izmerjena vrednost je znotraj napake, ki je navedena na kalibracijski foliji: Izbriši 

referenčne meritve pred nadaljevanjem meritev na svojem vzorcu. 

Izmerjena vrednost je zunaj napake, ki je navedena na kalibracijski foliji: Ponovno 

izvedi korektivno kalibracijo. 

10 Meritev 

Vedno drži sondo na njenem nazobčanem delu. 

Vedno položi sondo nežno in pravokotno na vzorec. 

Meritev mora biti opravljena znotraj referenče površine. 

V izogib nepravilnim meritvam sonde ne zadržuj neposredno na površino vzorca. 

Dvig sonde med posameznimi meritvami naj bo vsaj 3-4 krat večji od maksimalne 

debeline, ki jo je le ta sposobna izmeriti. 

Čas med posameznimi meritvami naj bo večji od 0,5 sekunde. 
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11 Aplikacije – specifične nastavitve 

S tipko MENU pridemo do naslednjih možnosti in nastavitev, ki jih lahko uporabimo za 

trenutno aplikacijo. 

Specifikacijske meje: vklop/izklop monitoringa in vnosa limitnih vrednosti 

Resolucija prikazovalnika: nastavitev števila decimalnih mest 

Velikost bloka: vklop/izklop avtomatskega kreiranja blokov in vnos velikosti bloka 

I posamezne meritve: vklop/izklop vnosa in izračuna posameznih meritev, uporabno 

za izračun povprečnih prikazanih vrednosti. Uporabno pri meritvah na grobih 

površinah. 

Zavrnitev napačnih meritev: vklop/izklop monitoringa napačnih meritev in izbira vrste 

monitoringa 

Merske specifikacije: izbira merske specifikacije kot SSPC-PA2, IMO PSPC itd. 

Zamik: vnos vrednosti, katera se bo avtomatsko odštela od izmerjene vrednosti. 

Prikazala se bo zmanjšana vrednost. 

Znotraj posameznih menijev nas vodijo navodila na zaslonu. 

S tipko DEL gremo ven iz menija. 

12 Servisne funkcije 

Vklopimo inštrument, petkrat pritisnemo ENTER. Pokaže se številka 157, katero 

povečamo na 159 in pritisnemo ENTER. Sedaj smo v meniju s servisnimi funkcijami. 

Service meni Funkcija 

Sistem 

Jezik 

Čas 

Datum 

Format zapisa datuma 

Svetlost prikazovalnika 

Lučka 

Avtomatski izklop 

Zagon 

Evaluacija 
Rezutat bloka 

Histogram 

USB 

Izhod na vrata 

(Posamezne meritve/srednje vrednosti bloka/glede na 

merske specifikacije) 

Ločevalec skupin (on/off) 

Pošlji zastojn (on/off) 

Print 

Printer (tip) 

Levi rob 

Natisni posamezne meritve 



13 
 

Rezultati bloka 

Končni rezultati 

Histogram 

Avtomatsko oblikovanje  

Način 

naprave 

Omejen način (on/off) 

Analogen prikazovalnik (on/off) 

Matrični način (on/off) 

Povezovanje (on/off) 

Meritev 

Zvočni signal (on/off) 

Merski signal (avtomatski sprejem meritve on/off) 

Zunanji zagon (on/off) 

Merski način (Default/avtomatske meritve/površinske 

meritve) 

Merska količina (debelina nanosa in/ali števec signalov) 

Enote Metrične/imperialne 

Način 

shranjevanja 
Shrani/ne shrani/izbriši ob izklopu 

Master 

kalibracija 
Izvedba master kalibracije 

Več o... Inforacije o konfiguraciji inštrumenta 
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13 Opombe in beležke 
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