
 
     Institutenweg 15 

 7521 PH Enschede 
 The Netherlands 

       Telefoon: +31 53 737 01 92   
Fax: +31 53 430 36 46   

  info@pcebenelux.nl  

              www.pcebrookhuis.nl 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Krachtmeters PCE-FB-Serie 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

PCE Brookhuis B.V. 

mailto:info@pcebenelux.nl
http://www.pcebrookhuis.nl/


GEBRUIKSAANWIJZING Krachtmeters PCE-FB-Serie 

2 
 

Inhoudsopgave 

 
1 Inleiding ................................................................................................................................................ 4 

1.1 Leveromvang ................................................................................................................................. 4 

2 Veiligheid .............................................................................................................................................. 4 

2.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen ............................................................................................... 4 

2.2 Veiligheidsaanwijzingen bij het transport ..................................................................................... 6 

2.3 Veiligheidsaanwijzingen bij het monteren .................................................................................... 6 

2.4 Veiligheidsaanwijzingen voor de ingebruikname en het gebruik ................................................. 8 

2.5 Veiligheidsaanwijzingen bij het vervangen van onderdelen ......................................................... 9 

2.6 Veiligheidsaanwijzingen voor de demontage en verwijdering ..................................................... 9 

3 Snelstart .............................................................................................................................................. 10 

4 Apparaatbeschrijving .......................................................................................................................... 11 

5 Technische specificaties ..................................................................................................................... 12 

6 Functietoetsen en weergaves ............................................................................................................ 13 

7 Voorbereiding ..................................................................................................................................... 14 

8 Algemene aanwijzingen voor het gebruik .......................................................................................... 15 

9 Batterijen vervangen .......................................................................................................................... 15 

10 Inschakelen van het krachtmeetapparaat ........................................................................................ 16 

11 Omschrijving van de meetmethodes ............................................................................................... 17 

11.1 Meting van de druk-/trekkracht als momentane last of als piekwaarde .................................. 17 

11.2 Meetwaarde opslaan ................................................................................................................. 19 

11.3 Meting van gewicht – het gebruik van de krachtmeter als weegschaal ................................... 20 

12 Externe apparaten aansluiten .......................................................................................................... 22 

13 Gebruiksaanwijzing .......................................................................................................................... 23 

13.1 Meting (Measurement) ............................................................................................................. 23 

13.1.1 Meetsnelheid ...................................................................................................................... 24 

13.1.2 Meeteenheden ................................................................................................................... 25 

13.1.3 Automatische nulstelling .................................................................................................... 26 

13.1.4 Grenswaardenvergelijk met MIN/MAX/OK ........................................................................ 27 

13.2 Geheugen .................................................................................................................................. 28 

13.2.1 Geheugeninstellingen ......................................................................................................... 29 

13.2.2 Statistiekscherm ................................................................................................................. 30 

13.3 Instellingen ................................................................................................................................ 32 

13.3.1 Interface instellingen .......................................................................................................... 33 

13.3.2 Kalibratie ............................................................................................................................ 34 



GEBRUIKSAANWIJZING Krachtmeters PCE-FB-Serie 

3 
 

13.3.3 Informatie ........................................................................................................................... 35 

13.3.4 Datum en tijd instellen ....................................................................................................... 36 

13.3.5 Displayinstellingen .............................................................................................................. 37 

13.3.6 selecteren van de menutaal ............................................................................................... 38 

13.3.7 Printopties .......................................................................................................................... 39 

13.3.8 Toets-pieptoon ................................................................................................................... 40 

13.3.9 Automatische uitschakeling ............................................................................................... 41 

13.3.10 Batterijen .......................................................................................................................... 42 

13.3.11 Externe ingang .................................................................................................................. 43 

13.3.12 Firmware-update ............................................................................................................... 43 

13.3.13 Fabrieksinstellingen .......................................................................................................... 44 

14 Onderhoud, foutmeldingen en kleine reparaties ............................................................................. 45 

15 Menu-overzicht van de krachtmeter (Engels) .................................................................................. 46 

16 Garantie ............................................................................................................................................ 48 

17 Verwijdering en contact ................................................................................................................... 48 

 

 

  



GEBRUIKSAANWIJZING Krachtmeters PCE-FB-Serie 

4 
 

1 Inleiding  
 
De krachtmeters uit de PCE-FB serie zijn gemaakt om een dynamische meting uit voeren van druk- en 
trekkracht. Dit kan zijn in het laboratorium, in de productie of bij de kwaliteitscontrole. Metingen tot 
200N kunnen met dit apparaat manueel uitgevoerd worden. Metingen in het bereik van 200N tot 
500N worden uitgevoerd met behulp van afzonderlijk verkrijgbare hulpmiddelen. Ook is het mogelijk 
de krachtmeters te monteren op een teststand, welke tevens optioneel verkrijgbaar is. Metingen 
boven de 500N zijn mogelijk met het gebruik van externe meetsensoren.  
De meetresultaten kunnen worden opgeslagen op een micro SD-kaart. De RS232C en USB interfaces 
maken het mogelijk dat de meetdata overgedragen kunnen worden naar aan pc of printer, voor de 
latere analyse en verwerking.  
 

1.1 Leveromvang  
 
1 x precisie krachtmeter voor trek- en drukkracht,  
1 x netstroomadapter ~230 V 50 Hz / =12 V; 1.25 A 
1 x analyse en controle software,  
1x RS-232 data transfer kabel,  
2 x draagkoffer. 
 
Bij de FC50-FC500: 4 meettips (druk), 1 x meettip (haak), 1 x verlenging 
Bij de FC1k-FC50K: 2 x ringschroeven  
 
 

2 Veiligheid  

2.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen  
 

 

 
Lees deze veiligheidsaanwijzingen grondig en zorgvuldig door. Volg deze altijd op, 
om een stroomstoot door het apparaat zelf, of door andere aangesloten 
apparaten, te vermeiden.  

 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde onderhoudstechnici van PCE. 

 Gebruik de krachtmeter niet, wanneer slechts een deel van kabelbekleding verwijderd is.  

 Gebruik de krachtmeter nooit in een potentieel explosieve omgeving. 

 Gebruik de krachtmeter niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid. 

 Indien u het idee heeft, dat het apparaat beschadigd is, schakel het apparaat dan uit en 
gebruik deze dan niet, tot deze is nagekeken door een gespecialiseerde partij.  
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Veiligheidswaarschuwingen  
 
Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bij schade, 

veroorzaakt door niet-naleving van de instructies in deze handleiding, vervalt de aansprakelijkheid. 

 Dit instrument mag alleen op de in deze handleiding beschreven wijze gebruikt worden. Als 
het instrument op een andere wijze gebruikt wordt, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. 

 Apparaat niet bloot stellen aan extreme temperaturen, direct zonlicht, extreme 
luchtvochtigheid of vocht. 

 Alleen gekwalificeerde onderhoudstechnici van PCE mogen de behuizing van het apparaat 
openen. 

 Bedien het apparaat nooit met natte handen.  

 Er mogen geen technische aanpassingen aan het apparaat doorgevoerd worden.  

 Gebruik voor het reinigen van het apparaat een vochtige doek. Gebruik onder geen beding       
oplos- of schuurmiddelen.  

 Het apparaat mag alleen met toebehoren uit het aanbod van PCE Instruments uitgebreid 
worden, of met toebehoren van gelijkwaardige vervanging. 

 Controleer het apparaat voor aanvang van de meting altijd op onvolledigheden of schade, bij 
zichtbare schade mag het apparaat niet in gebruik genomen worden. 

 Het apparaat mag niet gebruikt worden indien de omgevingsomstandigheden 
(temperatuur, vochtigheid, ...) zich niet binnen de aangegeven grenzen bevinden. 

 Het apparaat mag niet gebruikt worden in een explosieve atmosfeer. 

 De in de specificatie aangegeven grenswaarden dienen onder geen beding overschreden te 
worden. 

 Niet naleving van de veiligheidsvoorschriften kan het apparaat beschadigen en 
letsel veroorzaken aan de bediener. 

 
Bij vragen kunt u contact opnemen met PCE Instruments. 
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2.2 Veiligheidsaanwijzingen bij het transport  
 
Het krachtmeetapparaat en alle accessoires moeten geleverd worden in de originele verpakking.  
Om het krachtmeetapparaat te vervoeren dient gebruik gemaakt te worden van de bijbehorende 
koffer.  
 

 
 
 

2.3 Veiligheidsaanwijzingen bij het monteren 
 
De montage dient uitgevoerd te worden op een tafel, evt. met behulp van gereedschap. Het 
apparaat dient zo gemonteerd te worden, dat deze tijdens een meting niet los kan schieten.  
 

Meetapparaat type Oogbout type* Meetbereik Benodigde 
weerstandskracht van 
het aanhangende deel 

FB50 - 50N 75N 

FB200 - 200N 300N 

FB500 - 500N 750N 

FB1k  
DAS 12 T/K 

1kN 1,5kN 

FB2k 2kN 3kN 

FB5k 5kN 7,5kN 

FB10k 10kN 15kN 

FB20k DAS 20 T/K 20kN 30kN 

FB50k BEM 25-20-501 50kN 75kN 

FB100k EM 45-21-501  100kN 150kN 

FB150k 150kN 225kN 

 
* De fabrikant behoudt zich het recht voor bijbehoren te vervangen voor bijbehoren van een 
gelijkwaardige kwaliteit.  
 
De volgende aanwijzingen dienen opgevolgd te worden bij de inzet van het krachtmeetapparaat door 
het aanhangen van een gewicht: 
 

 De max. snelheid van het optillen van een gewicht mag niet hoger zijn dan 10m/min.   

 De lengte van de gebruikte kabel, die het meetapparaat met de sensor verbindt, dient 
opgemeten te worden, zodat een kabelbreuk vermeden kan worden. Indien de 
meegeleverde standaardkabel van 1,5 meter niet lang genoeg is voor de beoogde 
toepassing, dan kunt u een langere kabel bijbestellen. Bij het gebruik van een adapter dient 
het apparaat opnieuw gekalibreerd te worden.  

 Het aangehangen onderdeelmoet in de schroefdraadverbinding geschroefd worden, tot deze 
geheel in de verbinding geschroefd is.  

 
  

Het totale gewicht van het apparaat en de sensor is niet meer dan 15 kg. Let er op dat er 
niet teveel gewicht op de sensor en het meetapparaat geladen wordt. Bij beschadiging 
aan de koffer kan ook het apparaat beschadigd raken.  
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Tijdens de krachtmeting door middel van het uit elkaar trekken dienen  de volgende aanwijzingen 
opgevolgd te worden: 
 

 Het meetbereik van het krachtmeetapparaat en de oogbout dient groter te zijn dan de max. 
last van het gebruikte onderdeel. Dit wordt meestal gemarkeerd middels een label.  

 Ieder hangend element, dat door de bediener gebruikt wordt en niet samen met de 
krachtmeter geleverd wordt (bijv. een houderbeugel, touw of ketting), dient bestand te zijn 
tegen minstens 150% van de aangegeven last van het krachtmeetapparaat.  

 
De bediener dient een zekere en solide mechanische verbinding te waarborgen tijdens de meting. 
We raden aan tijdens de meting veiligheidshandschoenen te dragen, en evt. andere beschermende 
middelen, om een veilig gebruik te kunnen waarborgen. 
 
Voorbeeld 1 : Hangende verbinding  
 

 
 
De bouten en de andere verbindingselementen dienen bestand te zijn tegen een  last van minstens 
150% van de max. last van het meetapparaat. Bovendien dient de vergrendelbout in de oogbout te 
passen, met niet meer dan 0,5 mm speling.  
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Voorbeeld 2: Permanente verbinding   
 

 
 
De schroefverbinding dient zo te zijn, dat de schroeven bestand zijn tegen een belasting van 
minstens 150% van de max. belasting van het krachtmeetapparaat.  
 

2.4 Veiligheidsaanwijzingen voor de ingebruikname en het gebruik  
 
De krachtmeter is uitvoerig getest door de fabrikant.  
De onderstaande waarschuwingen zijn ervoor om het apparaat te beschermen en te voorkomen dat 
één van de volgende punten zich zal voordoen: 
 

a) Het vallen van de totale last. 
b) Het scheuren van één van de onderdelen of breken/verpletteren van de sensor. 
c) Het breken of verbrijzelen van andere elementen.  
d) Het berken van verbindingselementen die niet door de fabrikant zijn verstrekt. 
e) Het ontstaan van een elektrische schok. 
f) Het lekken van batterijzuur in het apparaat. 

 
Om dergelijke situaties te voorkomen dient u de volgende aanwijzingen op te volgen: 
 

 Aanbeveling Waarschuwing 

1 Het is verboden onder de last te staan. Maak gebruik van 
beschermende maatregelingen, zoals versperringen, 
waarschuwingsborden, etc.  

 
2 Houd een veilige afstand tot de belastende onderdelen. Gebruik 

evt. veiligheidshandschoenen.  

 
3 Vermeid het contact met water, of andere vloeistoffen, 

vanwege de hoge spanning van 230 V.  
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4 Ga voorzichtig om met beschadigde batterijen. Wij raden aan 
gebruik te maken van veiligheidshandschoenen en een 
veiligheidsbril.  

 
5 Verwijder het apparaat volgens de geldende richtlijnen.  

 
6 Iedereen die werkt met het apparaat dient de handleiding 

gelezen te hebben en dus bekend te zijn met een juist gebruik 
van het apparaat.  

 
7 Laat het apparaat regelmatig controleren door vakmensen.  

 
 
Aanvullende aanbevelingen: 
 

 

Er mogen zich geen mensen onder de last begeven. Indien de last naar beneden valt 
zou dit kunnen leiden tot verwondingen en in het ergste geval zelfs tot de dood.  

 

Doordat er gebuikt wordt gemaakt van  ~230V 50Hz Volt bestaat de kans de op een 
elektrische schok.  

 

Om het uitlopen van batterijzuur te voorkomen, dienen de batterijen na gebruik uit 
het apparaat gehaald te worden.  

 

2.5 Veiligheidsaanwijzingen bij het vervangen van onderdelen  
 
De batterijen hoeven pas vervangen te worden, wanneer ze na een volledige laadvoortgang nog 
maar minder dan 20% van de door de fabrikant weergegeven batterijduur werking hebben. Alle 
delen van de externe cellen moeten vrij gehouden worden van stof en vuil. Wanneer de bouten 
klemmen of haken, moeten deze vervangen worden voor een andere. Andere hangende onderdelen 
moeten gecontroleerd in het tijdsbestek dat voorgeschreven wordt door de fabrikant.  
 

 
 

2.6 Veiligheidsaanwijzingen voor de demontage en verwijdering  
 

Voor men begint met het demonteren, dient deze eerst ontladen te worden. Zorg ervoor 
dat er geen delen meer aan het apparaat hangen. Conform de actueel geldende normen 
mogen gebruikte elektronische apparaten niet bij het huisvuil worden gegooid. Lever deze 
in bij de daarvoor bestemde inleverpunten.  
 
 

Indien het krachtmeetapparaat of een ander onderdeel tijdens het gebruik 
beschadigd blijkt, beëindigd u het gebruik direct.  
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3 Snelstart 
 
Selecteer voor de start de geschikte  meettip (bij metingen met een interne krachtcel) of na de 
montage de geschikte accessoires (bij metingen met een externe krachtcel). Schakel het apparaat in 
met behulp van de ON/OFF toets en laat het een tijdje in een stabiele positie. Hierdoor wordt de 
nulstelling geactiveerd, de softwareversie wordt weergegeven en hierna verschijnt een nul 
weergave. Het krachtmeetapparaat is klaar voor de meting en het volgende venster verschijnt: 
 

 
 

 
 
 
Opmerking: 
De dynamische krachtmeting dient uitgevoerd te worden middels het meten van een meetreeks met 
een ingesteld meetinterval.  
 
  

Het meetapparaat meet continu en toont hierbij 
de actuele waarde op het display. Onder in de 
statusbalk wordt met de pijl weergegeven of het 
om drukkracht (+) of trekkracht (-) gaat. Het 
resultaat kan te allen tijde met een druk op de 
MEM-toets opgeslagen worden. 
 
Het wijzigen van de weergavemodus (max of 
min waarde) gebeurt met een druk op de PEAK 
toets. Het stabiliteitssymbool verandert in de 
aanduiding LOCK. Wordt de PEAK toet nogmaals 
ingedrukt wordt de meetrichting gewijzigd 
(PK↑. PK↓). De nulstelling geschiedt middels de 
→0← toets.   
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4 Apparaatbeschrijving  
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5 Technische specificaties  
 
Krachtmeter met interne krachtcel 
PCE-FB 50  
PCE-FB 200  
PCE-FB 500  

Bereik / Resolutie  
50 N (5 kg) / 0,01 N (1 gram)  
200 N (20 kg) / 0,05 N (5 g)  
500 N (50 kg) / 0.10 N (10 g)  

Krachtmeter met externe krachtcel  
PCE-FB 1K  
PCE-2K FB  
PCE-FB 5K  
PCE-FB 10K  
PCE-FB 20K  
PCE-FB 100K  
PCE-FB 150K 

Bereik / Resolutie  
1000 N (100 kg) / 0,2 N (20 g)  
2000 N (200 kg) / 0,5 N (50 g)  
5000 N (500 kg) / N 1 (100 g)  
10000 N (1000 kg) / N 5 (500 g)  
20.000 N (2000 kg) / 5 N (500 g)  
100000 N (10.000 kg) / 20 N (1 kg)  
150000 N (15.000 kg) / 50 N (5 kg) 

Meetonzekerheid  ± 0,1% van het meetbereik  
Zwaartekrachtgebied  handmatig of via GPS-gegevens aangepast 
Meeteenheden N, g, lb, oz, kg kgf, lbf, OZF 
Kalibratie Door externe F2 gewichten mogelijk  
max. overbelasting + / - 20% is buiten bereik 
Meetfrequentie 10 waarden / sec of 40 waarden / sec 

Meetfuncties 
Spanning en drukkracht meting / PEAK-functie (MIN - MAX 
Hold) / beperken meting / realtime meting met software 

Weergave 
Grafisch display 61 x 34 mm / automatische schermstand / 
Lampje 

Menunavigatie Meertalig: Duits / Engels / Spaans 

Opslagopties 
Intern geheugen en Mini SD kaart geheugen. 
(Het interne geheugen is beperkt tot een meetbereik van 
maximaal 6.400 metingen) 

Opslag 
Handmatig - door het indrukken van een knop 
Automatisch - 0.025 s - 99,9 s (instelbaar) 

Interface Seriële RS-232, 9-pins en USB 
Software inclusief software voor evaluatie en controle 
Omgevingsomstandigheden - 10 ... +40 ° C. 

Voeding 

4 x Ni-MH 2700 mAh oplaadbare AA-batterijen 
(vervangbaar) of door AC adapter ~ 230 V/12 V, 1,2 A, met 
inbegrip 
Auto OFF-functie instelbaar 

Levensduur batterij Ongeveer 20 uur (zonder verlichting ongeveer 45 uur) 
Afmetingen handset 210 x 110 x 40 mm 
Krachtopvangelement met interne 
krachtcel 

11 mm lang, M6 x 9 mm draad 

Kabellengte van de externe krachtcel ongeveer 3 m 
Gewicht zonder krachtcel 400 g (zonder batterijen) 
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6 Functietoetsen en weergaves   
 
Functietoetsen  
 

Toets  Functie  

ON/OFF Apparaat in-/uitschakelen  

 
 
UNIT/CLEAR 

Eenmaal drukken: meeteenheid wijzigen, annuleren van een gemaakte selectie, 
wijzigen van een parameterwaarde 
Ingedrukt houden: naar het meetmenu gaan  

BACKLIGHT Achtergrondverlichting inschakelen/uitschakelen (spaarmodus)  


 

Cursor omhoog/geselecteerde cijfer verhogen 


 

Cursor omlaag/geselecteerde cijfer verlagen 


 

Naar het volgende menupunt, volgende optie weergeven 


 

Naar het vorige menupunt, vorige optie weergeven 

ENTER Bevestigen van de laatst ingevoerde parameter, gemarkeerde optie selecteren   

MENU Meetfunctie  

PEAK Meting van de piekwaarde (min/max) 

MEM Opslaan van de meetwaarde: ingedrukt houden om de waarde op te slaan in 
het geheugen  

PRINT Printen van de meetwaarde (overdracht via RS-232C 
 Nulstelling  

 
Weergaves 
 

Weergave  Betekenis 

MIN/OK/MAX MIN: waarde onder de ondergrenswaarde, MAX: waarde boven de 
bovengrenswaarde, OK: waarde in orde 

MAN/ACQ Manuele of automatische meetmodus  

/ /LOCK Meetwaarde stabiel of PEAK functie geactiveerd (LOCK) 

PK↑/PK↓ Weergave max./min. waarde  

SLW/FST Langzame/snelle meetmodus  

AUT Automatische nulstelling geactiveerd  

SD Micro SD-kaart geplaatst  
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7 Voorbereiding 
 

 

Bij het transport van het meetapparaat van een omgeving met een lage 
temperatuur naar een omgeving met een hoge temperatuur (bijv. in de 
winter), kan het vochtgehalte in de behuizing condenseren. Schakel het 
apparaat daarom niet meteen in, maar laat deze ca. een uur 
acclimatiseren. Hiermee wordt vermeden dat het apparaat beschadigd 
raakt.  

 
1. Neem het krachtmeetapparaat uit de koffer. 
2. Plaats het passende meetopzetstuk op de krachtmeter, passend voor uw beoogde 

toepassing.  
 

 
 
Toepassingen van de desbetreffende meettips: 
 

 Meettip A: meting van een oppervlak met drukkracht  

 Meettip B: punctuele drukkrachtmeting  

 Meettip C: drukkrachtmeting in een hoek of op een rand  

 Meettip D: drukkrachtmeting in een hoek 

 Meettip E: trekkrachtmeting of meting van een aanhangend gewicht met een haak 

 Meettip F: Verlengingsstuk, passend voor alle bovengenoemde meettips 
 

3. Zorg ervoor dat het apparaat voorzien is van vier geschikte oplaadbare batterijen. Om de 
batterijen op te laden sluit u deze aan op het netstroom. Tijdens het laden kunt u het 
apparaat blijven gebruiken.  

 
Opmerking: Krachtmeters met een meetbereik van 1kN tot 150kN zijn uitgerust met een externe 
krachtcel, die met een stekker worden aangesloten op het apparaat. De krachtmeters worden in 
twee transportkoffers uitgeleverd, in één koffer bevindt zich het meetapparaat en in de andere de 
krachtcel.  
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8 Algemene aanwijzingen voor het gebruik  
 

 
 

1. Wanneer een meting manueel wordt uitgevoerd, moet erop gelet worden dat de 
meetrichting van het apparaat overeenkomt met de as van het apparaat (as van de 
meetsensor). Anders wordt alleen een gedeeltelijke kracht op de as gemeten. 

2. De krachtmeter biedt de mogelijkheid van het tarreren. Dit betekent, dat voor de gehele 
meting een reset doorgevoerd kan worden. Dit geschiedt via de “0” toets. Het tarreren breidt 
het meetbereik niet uit.  

3. Het meetmechanisme is uiterst precies en het is daarom gevoelig voor stoten en vibraties. 
Om deze reden is het niet toegestaan de meettip tegen objecten aan te stoten.  

4. Het meetapparaat mag niet overbelast met meer dan 20% van de max. overlast.  
5. De batterijen dienen vervangen te worden wanneer deze nog maar een batterijduur hebben 

van minder dan 20% van de nominale batterijduur (ca. 4 uur).  
 

9 Batterijen vervangen  
 
Uiterlijk wanneer u vaststelt dat de batterijduur na een volledige lading meer dan 20% lager is dan 
wordt weergegeven, dient u deze te vervangen. 
 
Om de batterijen te vervangen opent u het batterijvak, aan de achterzijde van het apparaat en haalt 
u de oude batterijen er uit. Plaats vier nieuwe batterijen en sluit het batterijvak weer.  
 

 
 
  
 
 
 

Bij het transport van het krachtmeetapparaat moet de meettip verwijderd worden en het 

meetapparaat in de daarvoor bestemde koffer geplaatst worden, om het apparaat en de 

meetsensor te beschermen tegen stoten.  
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10 Inschakelen van het krachtmeetapparaat  
 
Plaats het apparaat in de gewenste positie (bij een horizontale meting legt u deze bijv. op een tafel) 
en schakel deze in door te drukken op de ON/OFF toets.  
Indien nodig, sluit u de meegeleverde netstroomadapter aan op het stroomnet.  
Het meetapparaat voert bij iedere start een interne functioneringstest uit en tevens een nulstelling. 
Hierbij dient de sensor niet belast te zijn en dient het apparaat stil te liggen.  
Na een geslaagde doorvoering schakelt het apparaat automatisch naar het meetscherm en wordt er 
nul weergegeven.  
Indien er zich een probleem heeft voorgedaan bij de functietest of de nulstelling, dan verschijnt er 
een foutmelding. 
 

 
 
Opmerking:  
Het resetten, oftewel nullen, van het apparaat kan middels het drukken op de MENU toets versneld 
worden. Hierbij worden alle resultaten van de laatste resetvoortgang geladen.  
Indien de batterijstand laag is sluit u het meetapparaat aan op een spanningsbron, met behulp van 
de netstroomadapter. Laat het apparaat zo lang hierop aangesloten, tot de batterijen volledig 
opgeladen zijn. De batterijstand kunt u aflezen rechts bovenin het display.  
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11 Omschrijving van de meetmethodes  
 
De krachtmeter kan gebruikt worden om druk- en trekkrachten te meten. Aanvullende kan deze als 
hangweegschaal gebruikt worden om de belasting te meten.  
 

11.1 Meting van de druk-/trekkracht als momentane last of als piekwaarde  
 

 
Meting van trek- en drukkracht  
 

 
Meting van trek- en drukkracht 
 
  

Voor de start van een meting, moet allereerst een passende 
meettip gekozen worden en op de krachtopnemer gemonteerd 
worden. Hierna kan een meting uitgevoerd worden.  

Indien een meting uitgevoerd wordt met een 
externe krachtcel, dan moet eerst een 
nulstelling worden doorgevoerd, wanneer het 
apparaat reeds gemonteerd is en er nog geen 
last is aangesloten op de krachtcel.  
 
Opmerking:  
 
Om de last in iedere richting te kunnen 
meten, wordt aanbevolen gebruik te maken 
van een oogbout.  



GEBRUIKSAANWIJZING Krachtmeters PCE-FB-Serie 

18 
 

Het nulstellingproces begint automatisch nadat het apparaat ingeschakeld is. Een andere 
mogelijkheid is het drukken op de “0” toets.  
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
Om een meting door te kunnen voeren, stelt u de 
meetrichting in. Deze wordt aangegeven middels de 
pijl onderin de balk op het  display met de “+” (druk) 
en de “-“ (trek).  
 
 
 
Om van de continumeting naar de piekmeting te gaan, 
gebruikt u de PEAK toets. Het stabiliteitssymbool 
wordt verandert in “LOCK”. Wanneer nogmaals op 
PEAK gedrukt wordt wijzigt de meetrichting (PK↑, 
PK↓). Nulstelling geschiedt met de “0” toets.  
 
 
 
Bij de meting van de max waarde verschijnt er een 
balk met daarin de max waarde van de voorgaande 
meting, indien reeds gemeten is, anders wordt hier 
0,00 weergegeven.   
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11.2 Meetwaarde opslaan 
 
Het meetapparaat kan gemeten waarden opslaan en als meetreeksen samenvoegen. De 
meetreeksen kunnen grafisch gevisualiseerd en statistisch geëvalueerd worden.  
U kunt ervoor kiezen de meetreeksen op te slaan in het buffergeheugen (RAM), het EEPROM-
geheugen of op de micro SD-kaart. Verderop in deze handleiding vindt u meer informatie over het 
geheugen en de mogelijke instellingen.  
 

 

  
  

Door te drukken op de MEM toets kunnen 
meetwaarden worden opgeslagen in het 
buffergeheugen. 
 
Het aantal meetwaarden per meetreeks kan 
ingesteld worden in het geheugenmenu 
(geheugen-instellingen-aantal) 
 
 
Is de manuele opslagmodus geactiveerd, dan 
wordt op het display „MAN“ weergegeven.  
 
 
Is de automatische opslagmodus geactiveerd, dan 
wordt op het display „ACQ“ weergegeven. Met de 
MEM toets kan de  automatische registratie met de 
ingestelde instellingen gestart worden.  
 
Indien meetreeks afgerond is, schakelt het 
meetapparaat automatisch naar de grafische 
weergave van de meetreeks. 
Door op de ENTER toets te drukken gaat u naar de 
weergave van de kracht. 
Met het drukken op de MEM toets gaat u naar het 
statistiek scherm van de meetreeks.  
Hier heeft u de mogelijkheid de meetreeks op te 
slaan, te wissen of te printen of weer te schakelen 
naar de grafiekweergave.  
 
Met de UNIT/CLEAR toets kunt u het statistiek 
scherm snel verlaten.   



GEBRUIKSAANWIJZING Krachtmeters PCE-FB-Serie 

20 
 

11.3 Meting van gewicht – het gebruik van de krachtmeter als weegschaal  
 
Wanneer een aanvullend element aan de meethaak gehangen wordt, kan de krachtmeter gebruikt 
worden als weeghaak. Bij metingen die niet persé zeer nauwkeurig hoeven te zijn, kan de 
krachtmeter zonder problemen als handmeetapparaat gebruikt worden. In dit geval hoeft men deze 
niet te fixeren of te monteren. Is een hoge nauwkeurigheid vereist, dan moet de meter op een 
teststand gemonteerd worden. Hierbij kunnen de vier schroefgaten aan de achterzijde van het 
apparaat gebruikt worden. Ook is het mogelijk de meter op te hangen aan een speciaal daarvoor 
bestemd bevestigingselement.  
 

 
Meting als handmeetapparaat    Meting met een dubbelzijdige montagehouder 

(alleen tot 200N)     (op aanvraag) 
 

 
Meting door het aanhangen van een last  Meting met een teststand 

(aanhangelement op aanvraag)    (op aanvraag) 
 

Hangmeting met een externe sensor  
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Om de weergegeven meeteenheden te wijzigen 
drukt u op de UNIT/CLEAR toets. 
 
Door meerdere malen te drukken beweegt de 
cursor door de verschillende eenheden, waar u de 
gewenste eenheid kunt kiezen.  
 
Voer een nulstelling door in de positie waarin 
gemeten moet worden, door op de “0” toets te 
drukken.  
 
 
 
Plaats het te wegen gewicht op de plaat.  
 
 
 
 
 
 
 
Lees het resultaat af.  
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12 Externe apparaten aansluiten  
 
Het meetapparaat beschikt over een USB en een RS-232C interface en tevens over een aansluiting 
voor de meegeleverde netstroomadapter.  

 
 
De driver en tevens de installatiehandleiding vindt u op de meegeleverde cd-rom.  
 
Eigenschappen van de alarmuitgang: 
OUTPUT: I max = 25 mA / U nom = 24 V (open collector type, emitters connected– GND). 
IN voltage range WE(+)/WE(-): U in=12-18V / I in max=50mA 
 
Beschrijving van het data-overdracht-protocol (USB, RS-232) in verbinding met een pc (LonG) 
 
Het meetapparaat draagt de meetresultaten over als volgt (8 Bits, 1 Stoppbit, Parity none, 4800 
bps):   
Computer -> meetapparaat: initiële signaal S I CR LF (53 h 49 h 0Dh 0 Ah) 
Meetapparaat -> computer: weergave in het volgende formaat (16 Bytes): 
 
Beschrijving van de afzonderlijke bytes: 
 
Byte 1 - „-“ of spatie 
Byte 2 - spatie 
Byte 3 – 4 – cijfer of spatie 
Byte 5 – 9 – cijfer, komma of spatie 
Byte 10 - cijfer 
Byte 11 - spatie 
Byte 12 - k, l, c, p of spatie 
Byte 13 - g, b, t, c of spatie 
Byte 14 - spatie 
Byte 15 - CR 
Byte 16 – LF 
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13 Gebruiksaanwijzing  
 
In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle functies en opties om het meetapparaat en alle functies in 
gebruik te kunnen nemen.  
 

 
 
In het meetmenu vindt u de volgende menupunten: 
 

1. Meting – meetinstellingen  
2. Geheugen – uitlezen van data en opslagopties  
3. Instellingen – kalibratie en andere instellingen  
4. Exit  

 

13.1 Meting (Measurement) 
 
Deze selectie bevat de volgende ondersteunende functies:  
 
Meetinterval in de automatische modus 
Selectie van de meeteenheid  
Automatische nulstelling  
Vergelijking met twee grenswaarden (MIN/MAX) 
Wijziging van de meetrichting  
 

 
 

 
  

Ga met de cursor naar de optie “Meting” en 

bevestig met ENTER. Ga dan met de cursor 

naar de gewenste instelling en bevestig deze 

vervolgens met ENTER. 

Ga met de cursor naar de optie “Meting” en 

bevestig met ENTER.  

Ga met de cursor naar de gewenste instelling 

en bevestig deze vervolgens met ENTER.  
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13.1.1 Meetsnelheid  

 
Het wordt aanbevolen de meetsnelheid aan te passen aan het te meten object en het type belasting.  
 

 
 
 
  

Selecteer “Meettijd” en bevestig met 
ENTER. Druk aansluitend nogmaals op 
ENTER, om de tijd in te stellen.   
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13.1.2 Meeteenheden  

 
Kracht-eenheden: 
- Newtonmeter (N m) – Standaard kracht-eenheid van SI (International System of Units) 
- kilopond (kgf): 1kgf=9,80665N 
- pound-force (lbf): 1lbf=4,4482N 
- ounce-force (ozf): 1ozf=0,278N 
Ook de volgende eenheden kunnen gekozen worden: 
- Kilogra ,81415N 
- Pond: 1 lb = 453,592374 g 
- Ons: 1 oz = 28,349523 g 
 
Om de eenheden te wijzigen drukt u op de „UNIT/CLEAR“ toets, of gaat u als volgt te werk: 
 

 
 
Tijdens de meting meet het krachtmeetapparaat, naast de last, tevens de gravitatie en rekent deze 
om in een gewicht. De meting van kracht en gewicht is afhankelijk van de gravitatie op de locatie van 
de meting.  
 
De vooringestelde waarde is de gravitatiewaarde van de locatie van de fabrikant: g = 9,81415m/s2. 
Tijdens zeer nauwkeurige metingen van de last (±0,1% van het meetbereik) is het noodzakelijk de 
exacte gravitatiewaarde van de meetlocatie in te stellen.  
 
  

Ga in het menu naar de 
optie “Eenheid” en druk op 
ENTER. Selecteer met de 
cursor de gewenste eenheid 
en bevestig deze met 
ENTER. 
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13.1.3 Automatische nulstelling 

 
Wanneer de automatische nulstelling geactiveerd is, wordt de weergave automatisch op nul gesteld, 
wanneer de meetsensor niet beïnvloed wordt door een krachtinwerking of wanneer met het drukken 
op “0” een nulstelling wordt doorgevoerd. Het bereik van de waarden moet na een reset onder het 
menupunt “Bereik” ingevoerd worden.  
 

 
 
 

Ga in het menu naar meting en 
vervolgens naar Auto-zero.  
 
 
Selecteer “Bereik”(Range) om het 
bereik in te stellen, waarin de 
automatische nulstelling plaats 
moet vinden.   
 
 
Selecteer „Status“ om de 
automatische nulstelling in- of uit te 
schakelen.  U kunt kiezen tussen: 
 
- ON: autom. nulstelling aan   
- OFF: autom. nulstelling uit 
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13.1.4 Grenswaardenvergelijk met MIN/MAX/OK  

 
Deze optie maakt de volgende opties mogelijk: 
- Bediening van de geheugenfunctie en data-analyse  
- Vergelijking van twee grenswaarden  

 
 
 
  

Druk op MENU en bevestig de optie met ENTER.  
 
Selecteer het menupunt “Grenswaarden” en 
bevestig tevens met ENTER.  
 
Voor het vergelijken van grenswaarden klikt u bij 
“Status” op “ON”. Hierna voert u de volgende 
stappen uit:  
- Voer een min. waarde in als ondergrens. 
- Voer een max. waarde in als bovengrens.  
- Voer bij ZERO het nulpunt in.  
 
Selecteer de optie “OUTPUT” en vervolgens 
“ALARM”. Hier kunt u kiezen tussen twee opties: 
-MODE1 betekent dat bij onderschrijding van de 
MIN grens een kort signaal wordt afgegeven en bij 
overschrijding van de MAX grenswaarde een lang 
signaal.   
-MODE 2 betekent dat bij onderschrijding van de 
MIN grens een onderbroken signaal wordt 
afgegeven en bij overschrijding van de MAX 
grenswaarde een continu signaal.       
 
Is de grenswaardefunctie geactiveerd, dan 
verschijnt op het display een MIN, OK of MAX 
aanduiding tijdens de meting.  
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13.2 Geheugen  
 
De meetwaarden worden standaard in het buffergeheugen (RAM) opgeslagen. Is het automatische 
opslaan geactiveerd, dan gebeurt dit automatisch. Bij het manuele opslaan gebeurt dit met een 
toetsdruk. Het RAM-geheugen en het EEPROM-geheugen zijn vluchtig, dat wil zeggen dat de data 
verloren gaat, wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.  
De meetdata kan echter wel worden opgeslagen op een micro SD-kaart. Dit geschiedt via het 
statistiekscherm, waarop de meetresultaten van de meetreeks te zien zijn.  
Data op de SD-kaart is dan ook na het uitschakelen van het apparaat beschikbaar en kan worden 
opgeroepen.  
 
Om de SD-kaart te plaatsen, gaat u als volgt te werk: 
 
-De kaartsleuf bevindt zich aan de linkerzijde van het meetapparaat.  
-Gebruik het meegeleverde schuifelement, om de micro SD-kaart in de kaartsleuf te schuiven, tot    
 deze vastklikt.  
-Om de kaart weer uit de kaartsleuf te halen, schuift u deze licht naar binnen, tot deze weer los klikt.  
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13.2.1 Geheugeninstellingen  

 

 
  
  

Selecteer „Modus“ en druk op 
ENTER. U kunt nu met behulp 
van de pijltoetsen 
kiezen tussen manueel en 
automatisch opslaan. Druk 
aansluitend nogmaals op ENTER, 
om te bevestigen. IN de 
automatische modus wordt 
telkens op het onder “meettijd” 
ingestelde moment een 
meetwaarde opgeslagen. Bij de 
manuele modus wordt telkens 
bij het drukken op de MEM toets 
een meetwaarde opgeslagen 
 
Selecteer “Aantal” en druk op 
ENTER om het aantal 
meetwaarden per meetreeks in 
te stellen. (max. 6400 per 
meting).  
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13.2.2 Statistiekscherm  

 
In het statistiekvenster worden de verschillende resultaten van de doorgevoerde meetreeks 
weergegeven. 
 

 
 
Selecteer „Ausdrucken“  (printen) en bevestig met ENTER, om de data te printen.  
 
Selecteer „Histogramm“ en bevestig met ENTER, om de meetreeks als histogram te bekijken.  
 
Selecteer „Diagramm“ en bevestig met ENTER, om de meetreeks als diagram te bekijken. 
 
Selecteer „Speichern“ (opslaan) en bevestig met ENTER, om de huidige weergegeven meetreeks op 
te slaan.  
 
Selecteer „Spe. auslesen” (uitlezen) en bevestig met ENTER, om gegevens die opgeslagen zijn in het 
geheugen te bekijken.  
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Selecteer „Mes. Löschen“ (meetreeks wissen) en bevestig met ENTER, om de actuele meetreeks te 
wissen.  
 
Selecteer „Spe. löschen“ (meetreeks wissen) en bevestig met ENTER, om de actuele meetreeks te 
wissen.  
 
Al deze opties worden onderin de balk weergegeven. Met de pijltoetsen kunt u naar links en recht 
bewegen.  
 

  

Om de gewenste geheugenlocatie en opslagvorm te 
selecteren, gaat u met de cursor naar “Geheugen” 
(Spreicher) en drukt u op ENTER.  
 
Ga naar “Instellingen” en vervolgens naar Autosave. 
Hier kunt u kiezen tussen de SD-kaart en het EEPROM 
geheugen.  
 
Via “SD-kaart” kiest u of u de data als map (Folder) of 
als bestand (Feile) wilt opslaan.  
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13.3 Instellingen  
 
In dit menuvenster vindt u alle instellingen, die er voor dienen om alle modi van het apparaat in te 
stellen.  
 

 
 
 
 
  

Selecteer de gewenste 
optie en bevestig met 
ENTER. 
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13.3.1 Interface instellingen  

 

 
 
Baudrate: overdrachtssnelheid (4,800 … 115,200 bps), 
Bits: het aantal Bits, die een cijfer vertegenwoordigen (7 of 8 Bits) 
Parity: controle van de pariteit (none (geen), even, odd (oneven)) 
Sending: overdragingsmethode tijdens de meting:  
- NORMAL: na het drukken op de „PRINT“-Taste, wanneer het meetresultaat stabiel is 
- NOSTB: na het drukken op de „PRINT“-Taste, onafhankelijk van de stabiliteit van de meting 
- AUTOSTB: automatisch, nadat de meting gestabiliseerd is 
- CONTIN.: continu overdracht ca. iedere 0,1 sec.  
 
  

Selecteer de interface die u 
wenst te configureren (RS-
2332C of USB) en bevestig 
met ENTER. 
 

Selecteer de gewenste 
optie en bevestig met 
ENTER. 
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13.3.2 Kalibratie  

 
Om het apparaat te kalibreren gebruikt u de lastmethode. Gebruik hiertoe een teststand of een 

normgewicht.  

 

 

  

Voer een nulstelling door zonder gewicht, door te drukken op de “0” toets.  

Stel de kalibratie-eenheid in, onder “Modus” en het 
gewenste gewicht onder “Sterkte” (Starke).  
 
Voer onder “g = …” de zwaartekrachtversnelling in, 
voor een correcte omrekening van gewicht naar 
kracht. Wanneer de exacte waarde voor “g” 
onbekend is, kunt u de coördinaten invoeren 
(breedtegraad en NN hoogte) en het apparaat 
berekent automatisch de “g” waarde.  
 
Hang het gewicht aan het apparaat. Gebruik de 
pijltoetsen en ENTER om naar „Kalibreren - Start“ te 
gaan. Wacht hierna, tot de kalibratie is afgerond.  
De correctiefunctie helpt om de kracht manueel te 
wijzigen.  
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13.3.3 Informatie 

 
Onder dit menupunt is een overzicht te vinden van de basisinformatie over het apparaat: 
 

 
 
  

Beschikbare informatie: 
 
- Type krachtmeetapparaat (Model) 

- Meetbereik (MAX) 

- Interne softwareversie (SOFT) 

- Serienummer (S/N) 

- Productiedatum (DATE) 

- Type geheugenkaart (Card) 

- Naam fabrikant  
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13.3.4 Datum en tijd instellen  

 
Hier kunt u de datum en tijd instellen. Aanvullend kunt u de datum- en tijdinstellingen beveiligen met 
een pincode.  
 

 
 
Selecteer „12/24“ en druk op ENTER, om de tijdnotatie wijzigen. U kunt kiezen tussen 2 x 12 uur (12 
h) en 24 uurs (24 h).  
 
Selecteer “Form.” en druk op ENTER, om de datumnotatie te wijzigen. U kunt kiezen tussen:  
YYYY-MM-DD, MM-DD-YYYY en DD-MM-YYYY. 
 
  

Selecteer  „Zeit“ (tijd) of „Datum“ en 
druk op ENTER , om de tijd of de datum 
in te stellen. Hierna springt het venster 
automatisch naar “PIN”, waar u de 
pincode invoert. Bevestigt u met ENTER.  
 
Om een nieuwe pincode in te stellen 
(NEW) de gewenste pincode in. De code 
moet tweemaal ingevoerd en bevestigd 
worden. Is er een pincode ingesteld, dan 
moet deze telkens ingevoerd worden, 
voordat de datum en tijd gewijzigd 
kunnen worden.     
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13.3.5 Displayinstellingen  

 
Hier kunt u verscheidene instellingen maken met betrekking tot het display: 
 

 
 
Selecteer „Richtung“ en druk op ENTER, om de richting van de weergave in te stellen. Hier kunt u 
kiezen uit de volgende opties: 
- AUTO – automatische displaydraaiing  
- UP – standard 
- DOWN – omgekeerde weergave 
 
Selecteer „Zeit/Datum“ en druk op ENTER, om in te stellen of de tijd en datum op het display 
weergegeven moeten worden. Met behulp van de pijltoetsen kunt u deze optie 
activeren/deactiveren.  
 
  

Selecteer “Kontrast“ en bevestig met ENTER, 
om het contrast van het display aan te 
passen. Met behulp van de pijltoetsen kunt u 
de balk aanpassen.  
 
Selecteer „Hinterg.“ en bevestig met ENTER, 
om de achtergrondverlichting te configureren. 
Hier kunt u kiezen uit de volgende opties: 
- OFF: 
Achtergrondverlichting uit 
- ON: 
Achtergrondverlichting continu aan 
- ECO: 
Gebruik de „Backlight“-toets om de 
achtergrondverlichting te activeren  
- BAT: 
Achtergrondverlichting schakelt na 30 sec. uit, 
om de batterijen te sparen 
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13.3.6 selecteren van de menutaal 

 
De volgende menutalen zijn beschikbaar: 
<PL> Pools 
<GER> Duits 
<ENG> Engels 
<ESP> Spaans 
 

 
 
  

Selecteer „Sprache“  (taal) en 
druk op ENTER, om de 
menutaal te wijzigen. Met 
behulp van MEM ◄ en 
PRINT► kunt u de gewenste 
taal uitkiezen.  



GEBRUIKSAANWIJZING Krachtmeters PCE-FB-Serie 

39 
 

13.3.7 Printopties  

 
Hier kunt u instellen welke informatie geprint moet worden, indien er een printer is aangesloten op 
het meetapparaat.  
 

 
 
  

Selecteer de gewenste 
informatie en druk op ENTER, om 
deze te activeren/deactiveren. Is 
de optie geactiveerd, dan 
verschijnt er een vinkje in het 
afvinkhokje.  
 
Onder  „ID1“, „ID2“ en „ID3“ kan 
een eigen tekst (max. 20 tekens) 
ingevoerd worden, welke geprint 
moet worden. Selecteer de optie 
en druk daarna op PRINT ►. U 
kunt nu  met behulp van MEM 
◄, PRINT ►,PEAK ▲ en MENU 
▼ de gewenste tekst invoeren. 
Bevestig aansluitend met ENTER 
►0◄.  
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13.3.8 Toets-pieptoon  

 
Hier kunt u instellen of bij een iedere toetsdruk een pieptoon afgegeven moet worden, of niet.  
 

 
 
  

Selecteer „TON“ en druk op 
ENTER ►0◄ . Nu kunt u met 
behulp van MEM ◄ en 
PRINT►  de pieptoon 
activeren/deactiveren.  
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13.3.9 Automatische uitschakeling  

 
Hier kunt u instellen, of het meetapparaat zichzelf automatisch uitschakelt, om de batterij te sparen.  
 

 
  

Selecteer „Status“ en druk 
op ENTER. U kunt nu met 
behulp van MEM ◄ en 
PRINT► kiezen uit de 
volgende opties: 
- ON – Apparaat schakelt 
uit, na 5 minuten 
inactiviteit.  
- BAT – Apparaat schakelt 
uit, indien de batterij te 
zwak wordt.  
- OFF – Apparaat schakelt 
niet uit.  
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13.3.10 Batterijen  

 
Hier is de batterijstand te zien en kunt u instellen of u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, of 
niet.  
 

 Indien u gebruik maakt van niet-oplaadbare batterijen die probeert op te laden 
kan het apparaat beschadigd raken.  

 

 
 
  

Selecteer  „Aufladen“  
(opladen) en druk op ENTER. 
U kunt nu met behulp van 
MEM ◄ en PRINT► 

instellen of u gebruik maakt 
van oplaadbare batterijen 
(ON), of va niet-oplaadbare 
batterijen (OFF).  
 
Bij „Leistung“ wordt de 
batterijstand weergegeven.  



GEBRUIKSAANWIJZING Krachtmeters PCE-FB-Serie 

43 
 

13.3.11 Externe ingang  

 
Hier kunt u instellingen doorvoeren, met betrekking tot de optionele alarm-uitgang.  
 

 
 
Selecteer „Status“ en druk op ENTER. U kunt nu met behulp van MEM ◄ en PRINT► kiezen uit de 
volgende opties: 
- OFF – Functie uitgeschakeld  
- TRIGGER: 
a) Manuele meetmodus – de data-opslag wordt met een kort extern signaal gestart.  
b) Automatische meetmodus – opslag van een vastgesteld aantal meting wordt gestart met een kort 
extern signaal.  
- GATE: 
a) Manuele meetmodus – de data-opslag wordt met een kort extern signaal gestart, wanner op de 
MEM ◄ toets gedrukt wordt.  
b) Automatische meetmodus – opslag van een vastgesteld aantal meting wordt gestart met een kort 
extern signaal binnen een bepaald tijdvenster.  
 

13.3.12 Firmware-update  

 
Een firmware-up dient alleen uitgevoerd te worden door ervaren personeel.  
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze technische service.  
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13.3.13 Fabrieksinstellingen  

 
Deze functie zorgt ervoor dat het apparaat teruggezet wordt naar de fabrieksinstellingen. Dit geldt 
voor alle instellingen die gemaakt zijn aan het apparaat. 
 

 
 
  

Selecteer 
“Werkseinstellungen“ 
(fabrieksinstellingen) en druk 
op  ENTER. Er wordt een 
bevestigingsvenster geopend. 
Selecteer de optie “JA” en 
bevestig met ENTER , om het 
apparaat te resetten.  
 
Het display toont tijdens het 
resetten  „Bitte warten…“ 
(Wachten a.u.b. …) en na een 
succesvolle reset 
„WerksReset!“.  
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14 Onderhoud, foutmeldingen en kleine reparaties  
 

1. Houd het meetapparaat schoon. 
2. Zorg er, bij het gebruik van het apparaat, voor dat de aansluitingen en de draaimoment-

opnemer vrij zijn van verontreiniging.  
3. Reparaties aan het apparaat mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel 

van PCE Instruments. 
 
Meldingen en fouten: 
 

Melding Oorzaak Aanbeveling  

De melding „RESETTING“ wordt  
te lang weergegeven 

De resetprocedure werd 
verstoord  

Laat het apparaat doodstil 
liggen en druk op ENTER ►0◄ 

Melding: AD range exceeded 
(+/-) 

De resetprocedure werd 
verstoord  

Leg het apparaat in horizontale 
positie en schakel het apparaat 
uit en weer aan met de  
„ON/OFF” toets   

De weergegeven waarden 
wijken af van de uitgekozen 
waarden 

Foutieve kalibratie  Neem contact op met de onze 
technische service  

De weergegeven eenheden 
wijken af van de gekozen 
eenheden  

Er is per ongeluk op de 
UNIT/CLEAR toets gedrukt 

Druk een aantal keer op de 
UNIT/CLEAR toets om weer te 
schakelen naar de juiste 
eenheid  
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15 Menu-overzicht van de krachtmeter (Engels)  
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16 Garantie 
 

Onze garantievoorwaarden zijn te vinden in onze algemene voorwaarden, op onze website: 
https://www.pce-instruments.com/dutch/verkoopvoorwaarden  

17 Verwijdering en contact 
 

Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval; de eindgebruiker is wettelijk 

verplicht deze in te leveren. Gebruikte batterijen kunnen bij de daarvoor bestemde inzamelpunten 

worden ingeleverd. 

Bij vragen over ons assortiment of het meetinstrument kunt u contact opnemen met: 
 
PCE Brookhuis B.V. 
  
Institutenweg 15 
7521 PH Enschede 
The Netherlands 
 
Telefoon: +31 53 737 01 92   
Fax: +31 53 430 36 46   
 
info@pcebenelux.nl 
  
www.pcebrookhuis.nl 
 
 
 
 
 
Een compleet overzicht van onze apparatuur vindt u hier: 
http://www.pcebrookhuis.nl/ 
https://www.pce-instruments.com/dutch/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEEE-Reg.-Nr.DE69278128 
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