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DISCLAIMER 

 

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden 

gewijzigd. 

 

DELTA LIGHT & OPTICS GEEFT GEEN ENKELE 

GARANTIE TEN AANZIEN VAN DIT MATERIAAL, MET 

INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE 

IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT 

VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKHEID VOOR EEN 

BEPAALD DOEL. DELTA LIGHT & OPTICS IS NIET 

AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN IN DIT DOCUMENT 

OF VOOR BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE 

IN VERBAND MET DE TOELEVERING, DE WERKING OF 

HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.  

 

DE LTL-XL IS GEMAAKT VAN ONDERDELEN MET EEN 

ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE. DE BRONCODE IS 

OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR. 

 

 

 

  Waarschuwing: Wijzigingen / aanpassingen die niet zijn 
goedgekeurd door de verantwoordelijke partij kunnen het 
recht van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken 
ongeldig maken. 

 

 

Let op: De apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden 

met de limieten voor een Klasse A digitaal toestel, overeenkom-

stig Deel 15 van de FCC-regels.  Deze limieten zijn bedoeld om 

een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferen-

tie wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële 

omgeving. Deze apparatuur wekt radiofrequentie-energie op, ge-

bruikt deze energie en kan ze ook uitstralen en veroorzaakt als ze 

niet geïnstalleerd en gebruikt wordt in overeenstemming met de 

instructiehandleiding schadelijke interferentie voor radioverb-

indingen. Het gebruik van deze apparatuur in een woonwijk 

veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke interferentie. In dit geval 

moet de gebruiker de interferentie op eigen kosten corrigeren. 
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DEEL 1  
  

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK  

 

Introductie LTL-XL  

De LTL-XL retroreflectometer is een draagbaar instrument voor gebruik in het veld, bedoeld 

voor het meten van de retroreflecterende en reflecterende eigenschappen van wegmarkeringen. 

De LTL-XL meet de RL-waarde (nachtzichtbaarheid) en de Qd-waarde (dagzichtbaarheid). De 

RL-waarde is een maatstaf voor de lichtheid van de wegmarkering, zoals die wordt waargeno-

men door bestuurders van gemotoriseerde voertuigen in het licht van autokoplampen. De weg 

wordt verlicht onder een hoek van 1,24°. De verlichting voor Qd is diffuus. Het gereflecteerde 

licht voor zowel L als Qd wordt gemeten bij een hoek van 2,29°, wat overeenkomt met een 

waarnemingsafstand van 30 meter. Dit is relevant voor de kijksituatie van een automobilist 

onder normale omstandigheden. Voor meer informatie over meetprincipes en normen kunt u 

kijken op “www.roadsensors.com/technical information”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1. Het instrument 

                                 

                                  

De retroreflectometer is bijzonder eenvoudig te bedienen. Hiervoor zijn slechts minimale in-

structies vereist.  

 

De LTL-XL meet de retroreflectiviteit en berekent de RL en Qd volgens de internationale CEN- 

en ASTM-normen. De resultaten worden als gewone tekst weergegeven op een groot grafisch 

display. Als er zich tijdens het gebruik problemen voordoen, worden er foutmeldingen of waar-

schuwingen weergegeven op het scherm. 

Het geheugen van het instrument maakt registratie van metingen mogelijk met de bijbehorende 

datum, tijd en andere relevante gegevens. De volgende gegevens worden eveneens geregistre-

erd (indien ingeschakeld): 

RL en Qd zijn belangrijke factoren bij de ON-SITE kwaliteitscontrole van wegmarke-

ringen. 

 

http://www.roadsensors.com/technical
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• Naam van de meetreeks (wegnaam) 

• Profielpictogram voor type wegmarkering 

• Gebruikersnaam 

• GPS-gegevens (indien geïnstalleerd) 

• Temperatuur en vochtigheid 

• Status van instrument 

 

De meetresultaten kunnen worden afgedrukt door de ingebouwde printer (optioneel). Bij com-

municatie met een pc via het RSC-programma(Road Sensor Control) (zie pag. 36) kunnen er 

gegevens worden uitgewisseld met andere software op de PC. 

 

Een oplaadbare NiMH (Nikkel-Metaal Hydride) standaardbatterij geeft de LTL-XL de mo-

gelijkheid om ca. 1100 metingen op een nieuwe en volledig geladen batterij uit te voeren. De 

optionele batterij met hoge capaciteit voorziet in ca. 2500 metingen. Een netvoedingsadapter 

van 15V voor opladen wordt als gebruikelijk meegeleverd. De laadtijd bedraagt voor de stand-

aard batterij ca. 1½ uur en voor de batterij met hoge capaciteit 3½ uur. Het instrument kan ook 

vanaf een 15-18 VDC bron worden opgeladen. Voor het opladen in het veld kan de 15V voeding 

worden aangesloten op een "wisselstroomconverter" die op de autoaccu wordt aangesloten. 

 

LTL-XL retroreflectometer functies  

• Draagbaar instrument  

• Kleine afmetingen / laag gewicht 

• Ergonomische bedieningshoogte 

• Snelle meting (in minder dan 1 seconde voor RL of Qd, 3 seconden voor RL +Qd) 

• Meten op droge en natte oppervlakken  

• Geschikt voor meten van vlakke markeringen én markeringen met structuur en profiel 

tot 5 mm 

• Volledige documentatie van metingen met automatische gegevensopslag, gebruikers- 

en reeksenidentificatie voor het labelen en groeperen van metingen 

• Geluidssignalen tijdens gebruik (indien ingeschakeld) 

• RSC-software (Road Sensor Control) voor gegevensuitwisseling op pc. Logge-

gevens kunnen worden geëxporteerd naar toepassingen zoals Microsoft Excel of 

weergegeven op Google Earth 

• Eenvoudige one-step kalibratieprocedure 

• Traceerbare en erkende gekalibreerde reflectiestandaard 

• Batterij door gebruiker te vervangen 

• Korte oplaadtijd ca. 1½ uur voor standaard batterijen en 3½ uur voor batterijen met 

een hoge capaciteit 

• Oplaadbaar van helt lichtnet op vermogen 

• Gemiddelde (2-99 meetwaarden) 

• Meerdere talen 

 

Opties 

• Ingebouwde GPS voor nauwkeurig loggen van meetlocatie 
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• Wieleenheid en uittrekbare handgreep 

• Ingebouwde thermoprinter 

• Batterij met een hoge capaciteit 

 

Aan de slag 

 

Knoppen: 

  HELP                   AAN/UIT          
    
  MENU                SMART          
 

  HOME                KALIBREREN 
 

  TERUG                                AFDRUKKEN 
 

                        OMHOOG 
  

 

LINKS   RECHTS                        

               OK (midden) 
  
 OMLAAG 
Afbeelding 2 Knoppen 

 

Hoogteverstelling (optioneel) 

Kijk voordat u de LTL-XL gaat gebruiken of het bedieningspaneel vanuit ergonomisch 

oogpunt in hoogte versteld moet worden. De hoogte verstelt u door de rode knop aan de 

voorkant van het instrument in te drukken en tegelijkertijd de handgreep op het bedienings-

paneel omhoog te brengen. Laat de knop los en blijf omhoog trekken tot de handgreep ver-

grendelt. 
 

Inschakelen 

Schakel de LTL-XL in door de AAN/UIT-knop  in te drukken en ingedrukt te houden 

tot het scherm aan gaat. Het instrument is binnen 10 seconden na een koude start klaar om 

te gaan meten. De LTL-XL ontwaakt uit stand-by binnen 1 senconde. 

 

Meten 

 

Kalibreer het instrument indien nodig. DELTA raadt aan het instrument elke keer dat het is 

ingeschakeld en / of een nieuwe reeks metingen begint, te kalibreren of minimaal een keer 

per dag, meestal in de ochtend alvorens de meting begint. Zie Kalibrering, pag. 40 

 

Plaats het instrument op de wegmarkering. Zie. 

Druk op de groene OK-toets  om een meting uit te voeren. Een enkele RL- of Qd-me-

ting duurt ca. 1 seconde. Een gecombineerde RL- en Qd-meting duurt 3 sec.  
 
Als de meting klaar is, worden de RL- en/of de Qd-waarde weergegeven. De gegevens 

gaan automatisch naar het gegevenslog. Als er een probleem is met de meting, verschijnt er 

een waarschuwingspictogram of een foutpictogram (zie Fouten en waarschuwingen, pag. 36) en 
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klinkt er een alarmsignaal (indien ingeschakeld, zie Geluidsinstellingen, pag. 23). 

 

Metingen die met een waarschuwing voor een lage batterijstand zijn genomen worden in 

het logboek gemarkeerd en er verschijnt een waarschuwingspictogram. Als de batterij te 

laag wordt kunnen de metingen niet worden genomen en er verschijnt een foutpictogram. 

Druk op de knop AFDRUKKEN om de laatste meetgegevens af te drukken . (Vereist de 

printeroptie) 

 

Gebruiker selecteren (initialen van gebruiker)  

Als er een gebruikerspictogram  wordt weergegeven in de bovenste pictogrammenre-

gel van het meetscherm, drukt u op de OMHOOG-knop ▲ en indien nodig op ◄ of ► om 

het gebruikerspictogram te markeren. Druk op de OK-knop om naar het menu voor het se-

lecteren van een gebruiker te gaan. Raadpleeg voor meer informatie Een gebruikersnaam se-

lecteren, pag. pag. 35pag. 35pag. 3520 

 

Reeksnaam selecteren 

Als er een gebruikerspictogram  wordt weergegeven op de bovenste pictogrammenre-

gel van het meetscherm, drukt u op de OMHOOG-knop ▲ om het wegpictogram te marke-

ren. Druk op de OK-toests  om naar het menu voor het selecteren van een reeksnaam te 

gaan. Selecteer met behulp van OMHOOG of OMLAAG een naam uit de lijst en bevestig 

deze met OK. U kunt ook een nieuwe naam invoeren of bewerken met ENTER/EDIT. 

Indien het  pictogram niet wordt getoond of wanneer verdere informatie wordt beno-

digd, zie Serie-id, pag. 28 

 

Kalibreren 

Het instrument wordt geleverd met een kalibreerunit die als referentie kan worden ge-

bruikt. Deze referentie-kalibreerunit is in de fabriek gekalibreerd en is traceerbaar naar 

PTB (Physicalisch-Technische Bundesanstalt, en NIST. (National Institute of Standards 

and Technology, USA). 

 

Kalibratieprocedure 
 

Zorg ervoor dat de kalibreerunit schoon is voordat u gaat kalibreren. 

 

Bij het kalibreren doorloopt u de volgende stappen:  

• Vóór het monteren van de kalibreerunit controleert u de op de kalibreerunit gestem-

pelde RL- en Qd-waarden.  

• Plaats de kalibreerunit onder het instrument. Zorg ervoor dat de pennen op de inter-

face-plaat in de gaten van de kalibreerunit passen. Wees bij het plaatsen van het in-

strument op de kalibreerplaat erg voorzichtig, zodat u de kalibreerunit en/of de lich-

tdiodes niet beschadigt. 

• Druk één keer op de KALIBRATIE-knop . Selecteer RL- of Qd-kalibratie om er 

één tegelijk te kalibreren. 

• Pas de kalibratiewaarde aan de op het display weergegeven waarde aan, zodat deze 

overeenkomt met de waarde, die op de kalibratie-unit is aangebracht. Zie de sectie 

Kalibrering voor details.  

• Druk op de knop OK om de kalibratie af te ronden. Als er een fout optreedt, zorg e 

dan voor dat de voorafgaande stappen zijn genomen en probeer het opnieuw. 
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• Herhaal het kalibratieproces voor de andere maateenheid (RL, Qd). 

  

De kalibratieprocedure is nu afgerond. Verwijder de kalibreerunit en berg deze goed op. Druk 

op OK om terug te keren naar het meetscherm. Raadpleeg voor nadere details pag.41. 

 

Fouten en waarschuwingen  

Als de LTL-XL een probleem detecteert verschijnt er een fout- of waarschuwingspictogram in 

de bovenste rij van het scherm.  Druk op de UP-toets ▲ om een beschrijving van de meest 

ernstige fout of waarschuwing te krijgen.  

Druk op de UP-toets ▲ om een beschrijving van de meest ernstige fout of waarschuwing te 

krijgen. Druk nu op de OK-toets om een totale lijst weer te geven van alle fouten of 

waarschuwingen in verband met de meting en het instrument in het algemeen. 

 

Geluidsinstelling 

Druk op de MENU-knop  en selecteer SETTINGS / SOUND. Selecteer KEY CLICK of 

SOUNDS om de afzonderlijke geluidsniveaus voor het klikgeluid van knoppen en systeem-

geluiden in te stellen. Gebruik de knop OMHOOG ▲ of OMLAAG ▼ om het niveau in te 

stellen. Bevestig de instelling door op de OK-knop te drukken.  
 

Overige 

Het HOME-scherm kan op elk gewenst moment worden geactiveerd door op de 

HOME-knop  te drukken. 

 

Log resetten: Druk op de MENU-knop  en selecteer LOG / CLEAR 
DATA.Selecteer nu in het menu: CLEAR LAST DATA, CLEAR ALL 
DATA of CLEAR SERIES DATA. 

 

Datum en tijd: Druk op de MENU-knop en selecteer SETTINGS / DATE & TIME / SET 
TIME/DATE. Gebruik de knoppen OMHOOG ▲ en OMLAAG ▼ om 

de diverse tijdsgerelateerde instellingen te bepalen. 

       

Energiebesparing: Druk op de MENU-knop en selecteer SETTINGS / POWER / 
AUTO SLEEP, AUTO OFF. Gebruik ▲ en ▼ om de waarden te bew-

erken. 

 

 

Gegevensuitwisseling / communicatie   

Met het door DELTA voor pc-gebruik ontwikkelde RSC-software programma kunnen 

gegevens worden uitgewisseld tussen de LTL-XL en een pc. Zie RSC-programma, pag. 36. 
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Belangrijke richtlijnen voor een correct gebruik van de LTL-XL 

 

Plaatsing van het instrument op de wegmarkering 

Kies voor metingen een effen stuk wegdekmarkering. Het meetveld is gemarkeerd met een 

gele sticker op één kant van de onderkap.Het meetveld is ongeveer 50 mm/ 1.97 inch breed en 

185 mm / 7.28 inch lang. Zorg ervoor dat er geen gruis aanwezig is op de wegdekmarkering 

voordat u gaat meten. Zorg ervoor dat het instrument stabiel wordt opgezet. 

Reden:  De LTL-XL heeft drie steunblokken, elk met een klein grondoppervlak, twee kleinere 

aan de voorkant en één grotere aan de achterkant. Een oneffen markering of een klein stukje 

grind onder een van de blokken zal het meetveld verplaatsen en van invloed zijn op de meet-

waarden. 
 

Meten  

Druk op de groene OK-knop om, zoals geselecteerd, een enkele of dubbele meting te ver-

richten. Oefen bij het verrichten van een meting geen druk uit op de handgreep. 

Reden: Het uitoefenen van druk op de handgreep kan gevolgen hebben voor de meetgeome-

trie en daarmee van invloed zijn op de meetwaarden. 

 

Aantal metingen  

Voor correcte meetwaarden moeten er meerdere metingen van een wegmarkering worden ver-

richt.  Bij drie metingen is het resultaat nauwkeuriger dan bij één meting.  Bij vijf metingen is 

het resultaat nog nauwkeuriger dan bij drie metingen enz. Verricht de metingen in aangren-

zende stukken van de markering. Laat het instrument het gemiddelde berekenen voor de meet-

waarden (opties voor vast of voortschrijdend gemiddelde).  

Reden:  Elk stuk wegmarkering heeft weer een andere retroreflectiviteit.  Het is niet ongebrui-

kelijk dat er variaties van 5% - 20% worden waargenomen als het instrument zelfs minder 

dan 10 mm in een van beide richtingen wordt verplaatst.   

Bescherming van het scherm/schermkap 

Met het oog op de bescherming van het scherm en de levensduur van de instrumenten adviseren 

wij om de schermkap gesloten te houden als het instrument niet in gebruik is. Raadpleeg voor 

meer informatie hoofdstuk 2. 

 

 

Niet vergeten: 

 

 

 

 

 
Doorlezen: 

 

 

 

 

▪ De LTL-XL is een optisch precisie-instrument. Ga er zorgvuldig mee om. 

▪ Houd het beschermingsvenster en de kalibreerunit schoon en onbeschadigd. 

▪ Opslaan in een schone, stofvrije en droge omgeving. 

Meetpraktijk voor wegmarkeringen. Deze folder is te vinden via: 

http://www.madebydelta.com/imported/im-

ages/DELTA_Web/documents/LO/roadsensors/ltl-x-xl/Measurement-practise-for-road-

markings.pdf 
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DEEL 2  
 

ALGEMENE INFORMATIE  

 

 

De meting  

De LTL-XL retroreflectometer meet de parameters RL (nachtzichtbaarheid) en Qd (dagzicht-

baarheid). De parameter RL staat voor de helderheid van wegmarkeringen, zoals die wordt 

waargenomen door bestuurders van motorvoertuigen in het licht van koplampen. Qd is een 

maatstaf voor de zichtbaarheid van de wegmarkeringen bij daglicht.  

 

Bij de LTL-XL bedraagt de verlichtingshoek 1,24 graden voor RL, terwijl de verlichting voor 

Qd diffuus is. Beide waarnemingshoeken zijn 2,29 graden. Volgens zowel de ASTM- als de 

CEN-norm wordt met deze hoek een kijkafstand van 30 meter voor een bestuurder gesi-

muleerd. Het verlichtingsveld van het instrument bedraagt ongeveer 185 mm x 50 mm./ 1.97 

x 7.28 inch. 

Druk op de  toets van het HOME-scherm om een meting te doen. Kort daarna worden de 

RL- en gerelateerde informatie op het kleurenscherm weergegeven. Het resultaat wordt auto-

matisch overgedragen naar het interne geheugen. De meting, samen met de bijbehorende tijd, 

datum en andere data, kan worden afgedrukt met de (optionele) ingebouwde printer. 

 

Elke meting bevat statusinformatie. Als er een fout optreedt kan de informatie worden 

geïnterpreteerd door het waarschuwings- / foutpictogram in de bovenste regel van het scherm. 

De informatie is beschikbaar tot een nieuwe meting is uitgevoerd. De statusinformatie is op-

geslagen in het logboek.  

 

Storingsbronnen  

Er kan zo nu en dan strooilicht in het instrument komen. Onder normale meetomstandigheden 

is dat echter niet van belang. Vóór iedere meting zal de LTL-XL automatisch de lekkage be-

oordelen en daarvoor compenseren voordat de waarde wordt aangeduid. Als het lekkageniveau 

significant is, wordt er een waarschuwing of foutmelding gegeven en zijn er mogelijk speciale 

voorzorgsmaatregelen nodig. 

 

Lekkage-, drift- en offset-fouten in het instrument worden gecompenseerd aan de hand van 

gegevens die zijn verkregen tijdens de kalibratieprocedure. Het is van groot belang om het 

stofvenster en het keramische deel van de kalibreerunit schoon te houden.   

 

De verlichtingshoek van de LTL-XL bedraagt 1,24°  ten opzichte van het wegoppervlak. Van-

wege deze kleine hoek is een nauwkeurige plaatsing op de weg van belang. Vermijd kiezels en 

abnormale onregelmatigheden. De LTL-XL moet parallel staan aan en contact maken met het 

markeringsoppervlak.  

 

De LTL-XL retroreflectometer  is een robuust instrument, maar het is wel een optisch instru-

ment dat als zodanig behandeld moet worden. 

 

De LTL-XL is af fabriek gekalibreerd. Kalibreer echter wel altijd eerst voordat u gaat meten. 

Kijk of er geen waarschuwings- of foutpictogrammen op het scherm staan. Zie ook Hoofdstuk 4 - 

Onderhoud 
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    Let op 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken bij hoge temperaturen  

Scherm 

Als het scherm gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan fel en direct zonlicht, kan het 

scherm oververhit raken. Aanbevolen wordt om de beschermkap van het scherm te sluiten. De 

kap biedt ook bescherming tegen beschadiging en krassen. Bij daglicht afleesbare schermen 

zijn gevoelig voor hoge temperaturen. Door hoge temperaturen zal de levensduur van het 

scherm korter worden. 

 

Batterij 

De batterij is bedoeld voor gebruik bij temperaturen tussen 0 C / 32F en 45 C./ 113F. 

    

                  
 

Afbeelding 3. De LTL-XL, binnenkant 
  

Houd het stofvenster en het keramische deel van de ka-

libreerunit schoon. 

 

Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is. Een 

goed opgeladen batterij is beter bestand tegen veroud-

ering en beschadiging. 
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DEEL 3 
  

DE GEBRUIKERSINTERFACE 

 

                                     
  
Afbeelding 4: Het scherm 

     

                       

Indeling van scherm en toetsenbord  

De gebruikersinterface bestaat uit een rechthoekig scherm met daaromheen een aantal 

drukknoppen. 

Het scherm heeft twee hoofdstanden: het meetscherm (het HOME-scherm) en het men-

uscherm. Als het instrument opstart, wordt het meetscherm weergegeven. Het scherm is 

onderverdeeld in vier gebieden: een groot hoofdscherm in het midden, een pictogrammen-

regel bovenaan, een meldingen- of bijschriftenveld daaronder en een pictogrammenregel 

onderaan. 

 

 

Meetscherm  

Hier worden met grote cijfers de laatst gemeten RL en/of Qd-waarden aangegeven plus andere 

informatie. In de afbeelding in figuur 4 wordt alle beshikbare information hierboven wordt 

alle mogelijke informatie op het scherm weergegeven. Als een functie niet actief is, wordt 

deze niet weergegeven. De huidige datum en tijd worden altijd weergegeven. 

 

 

Bovenste pictogrammenregel  

U gaat naar de bovenste regel met pictogrammen door te drukken op de OMHOOG-knop ▲. 

Eén van de pictogrammen wordt dan gemarkeerd en kan worden geactiveerd door op de OK-

knop te drukken. Met de knoppen LINKS ◄ en  RECHTS ► kunt u naar de overige pictogram-

men op de regel gaan. De pictogrammen betekenen het volgende (van links naar rechts): 
 

• Selectie van reeksnaam, kan worden uitgeschakeld (zie pag.28). 

• Selectie van gebruikersnaam, kan worden uitgeschakeld (zie pag.20). 

• Fout-/waarschuwingsalarm. Wordt weergegeven bij een fout/waarschuwing (zie pag.36). 

• GPS-aanduiding (zie pag. 25). 

• Batterijstatus (zie pag. 39). 
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Onderste pictogrammenregel  

• Op de onderste pictogrammenregel kunt u een wegmarkeringspictogram selecteren, dat 

samen met de meting in het log wordt opgeslagen om de meting later weer te kunnen 

identificeren. U gaat naar de pictogrammen door te drukken op de OMLAAG-knop ▼. 

Gebruik de knop LINKS of RECHTS om het gewenste pictogram te markeren. Door nog-

maals op OMLAAG te drukken, worden er meer pictogrammenregels weergeven. Er zijn 

in totaal vijf regels. Eén regel met de naam "PR" voor "Preset" kan vooraf worden in-

gesteld door de gebruiker (zie pag. 30) en wordt voor iedere meetreeks afzonderlijk op-

geslagen. Als een meetreeks wordt geselecteerd, wordt dit de actieve pictogrammenregel 

en kan er een keuze worden gemaakt.   

• Activeer het gemarkeerde pictogram met de OK-knop of sluit af met de knop HOME  

of OMHOOG ▲. Het geselecteerde pictogram wordt nu links in het HOME-scherm we-

ergegeven en het instrument is weer klaar om te gaan meten.  

 

• Overige functionaliteit met betrekking tot de onderste pictogrammenregel:  

Als een reeds geselecteerd pictogram geactiveerd wordt, wordt de activering 

geannuleerd en wordt het pictogram van het hoofdscherm verwijderd (en wordt er geen 

pictogram opgeslagen bij de volgende meting).  

 

 

Drukknoppen  

 

OK              

Als er op de meldingenregel MEASURE wordt aangegeven, drukt u op de OK-knop om een me-

ting te verrichten. In de meeste andere gevallen wordt bij een druk op de OK-knop een gemar-

keerde selectie geactiveerd. 

 

AAN/UIT          

Met deze knop zet u het instrument AAN of UIT. En gaat in de stand-by modus. Druk op de 

knop om het instrument AAN te zetten. De opstarttijd is ~ 10 seconden wanneer de LTL-XL is 

uitgeschakeld. Als de LTL-XL in stand-by staat, gaat deze binnen 1 seconde aan.  

Druk op de ON/OFF-toets gedurende 1 seconde om in de stand-by modus te gaan. 

Druk op de ON/OFF-toets gedurende 5 seconde om de LTL-XL uit te schakelen. 

 

Als het instrument in de stand-bystand staat, kan het scherm met een korte druk op de knop 

worden ingeschakeld. Het instrument kan niet worden uitgeschakeld als de batterij wordt op-

geladen of als het is aangesloten op een USB-poort. 

 

HOME   

Hiermee gaat u terug naar het meetscherm. 

 

TERUG           

Hiermee gaat u één stap terug in het menu en annuleert u nieuwe instellingen die nog niet zijn 

bevestigd met de OK-knop. In de meeste gevallen heeft de knop LINKS dezelfde functie. 
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HELP            

Met deze knop kunt u een contextafhankelijke helptekst weergeven. De helptekst wordt weer-

gegeven in de onderwerpkop van het scherm. Als er nogmaals op de knop wordt gedrukt, 

wordt er een algemeen helpmenu geopend. 

 

Menu            

Met deze knop selecteert u het bovenste niveau van de menustructuur, het hoofdmenu. Met de 

knoppen OMHOOG en OMLAAG kunt u door de menu-items scrollen. Druk op OK om het ge-

markeerde item te selecteren. In de meeste gevallen worden hiermee verder submenu-niveaus 

geopend. 

 

SMART            

Deze knop kan door de gebruiker geprogrammeerd worden voor een van de meerdere func-

ties, bijvoorbeeld het wissen van de laatste meting. Zie pag. 24. 

 

KALIBREREN          

Met deze knop start u de kalibratiewizard, zie pag. 41. 

 

AFDRUKKEN           

Hiermee drukt u de laatste meting of geselecteerde onderdelen van het log af naar de interne 

printer (optionele). In het diagnosemenu kunt u vershillende instrumenteninformatie afdruk-

ken.  
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De menustructuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Afbeelding: 5 - De menustructuur 

NB- pieptoon is in  

 

 

 

SETTINGS: 
USER 
DATE & TIME 
DISPLAY 
SOUND 
POWER 
LANGUAGE 
TEMPERATURE 
SMART 
AUX 
SETUP  

SERIES-ID: 
ACTIVATE 
SELECT NEW 
EDIT 
DELETE 
PRESET MARK 
 

AUX: 
GPS 
  

SOUND:  
KEY CLICK 
SOUNDS  
BEEP 

DISPLAY: 
BACKLIGHT 
DIMMER 
DIM LEVEL 
BACKGROUND 

DATE & TIME: 
TIME FORMAT 
DATE FORMAT 
SET TIME/DATE 
TIME ZONE 
SYNC TO GPS 
 

USER: 
SELECT 
EDIT 
NEW 
DELETE 
SEL. AT START 

DIAGNOSTICS: 
INSTRUMENT 
BATTERY 
BOARDS 
GPS 
SYSTEM 

AVERAGE: 
AVERAGE   
TYPE 
NUMBER 
RESET 
 

LOG: 
CLEAR DATA 
VIEW LOG 
  
 

CLEAR LOG: 
LAST DATA 
ALL DATA 
SERIES DATA 

VIEW LOG: 
LAST DATA 
ALL DATA 
SERIES DATA 

MEAS. TYPE: 
RL 
Qd 
WET TIMER 
TIMER ALARM 
 

HELP: 
HELP ON KEYS 
HELP ON MENU 
HELP ON MEASUREMENT 
HELP ON SERIES SELECT 
ROAD MARKING SELECT 
HELP ON USER SELECT 
HELP ON EDITING 
HELP ON AVERAGING 
HELP ON GPS 
HELP ON SETTINGS MENU 
HELP ON SERIES-ID MENU 
HELP ON LOG MENU 

POWER: 
AUTO 
SLEEP 
AUTO OFF 

MAIN MENU 
SETTINGS 
MEASURE TYPE 
SERIES-ID 
LOG 
AVERAGE 
DIAGNOSTICS 
HELP 
AUTOPRINT 
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INSTELLINGEN VOOR METINGEN 

 

Selecteren van een gebruikersnaam 

De gebruikersnaam (gebruikersprofiel) wordt gebruikt om de operator te identificeren en 

wordt samen met elke meting in het log opgeslagen. Indien dit is ingeschakeld, wordt de 

naam linksonder op het meetscherm weergegeven. Er kunnen ook metingen worden verricht 

zonder een gebruikersnaam. Er kan een onbeperkt aantal gebruikersnamen in het instrument 

worden opgeslagen. 

 

Bepaalde instrumentinstellingen worden voor iedere gebruiker afzonderlijk opgeslagen. Als 

een gebruiker wordt geselecteerd, worden deze instellingen weer teruggezet. De volgende in-

stellingen worden opgeslagen: 

 

• Gebruiker, sel bij start 

• Tijdformaat 

• Sync naar gps 

• Achtergrondverlichtingstijd 

• Dimmertijd 

• Dimniveau 

• Achtergrond (aan/uit) 

• Key herhaling (tijd) 

• Set-up (basis/geavanceerd) 

• Auto off-tijd 

• Auto sleep-tijd 

• Toets klik geluidsniveau 

 

• Geluisniveau  

• Piet (ann/uit) 

• Geactiveerde series 

• Gemiddelde (aan/uit) 

• Gemiddeld type 

• Gemiddeld nummer 

• Nat timer 

• Nat timer alarm/meting 

• Kalibratie waarde 

• Temperatuur units (°c/°f) 

• Talen 

• Smarttoets funcie  

 

De selectieprocedure 

Als er geen gebruikersselectiepictogram  te zien is op de bovenste pictogrammenregel: 

Druk op de MENU-knop en selecteer SETTINGS / USER / SELECT om het USER-menu weer te 

geven. 

  

                                                  
 

1. Als er wel een gebruikersselectiepictogram op de bovenste pictogrammenregel 

staat: 

Druk op de OMHOOG-knop. Indien nodig gebruikt u vervolgens de knop LINKS of 

RECHTS om het gebruikerspictogram te markeren. Druk op de OK-knop. Het USER-

menu wordt weergegeven: 
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Gebruik nu de knop OMHOOG of OMLAAG om een gebruikersnaam te markeren. Druk op de 

OK-knop om de naam te accepteren.  

 

Veranderingen in de bovengenoemde individuele instrumentinstellingen worden automatisch 

opgeslagen voor de geselecteerde gebruikersnaam. 

 

Als OFF wordt geselecteerd, wordt de gebruikersfunctie gedeactiveerd en krijgen alle indivi-

duele instrumentinstellingen de standaardinstelling. 

 

Gebruiker bewerken 
 

Gebruikersnamen kunnen worden bewerkt via het menu SETTINGS / USER / EDIT (zie bewerken 

pag. 35). 

 

 

Nieuwe gebruiker 
 

Een nieuwe gebruiker kan worden ingevoerd via het menu SETTINGS / USER / NEW (zie bewerken 

pag. 35). 

 

 

Gebruiker wissen  
 

Als u de gebruikersnaam verwijdert, worden de gebruiker en de instellingen uit het geheugen 

verwijderd.  

 

Selecteren bij opstarten 

                                                 

           

Als u SEL. AT START inschakelt, moet de gebruiker bij iedere inschakeling van de LTL-XL 

een gebruikersnaam selecteren.  

 

Druk op de MENU-knop en selecteer SEL. AT START. Druk op OK om te schakelen tussen 
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YES en NO. 

Selecteren van een wegmarkeringspictogram 

Het doel van een wegmarkeringspictogram 

De wegmarkeringspictogrammen worden gebruikt als labels voor de individuele meting ho-

rend bij de gemeten wegmarkering en worden samen met het meetresultaat opgeslagen in het 

log. Het pictogram wordt vervolgens samen met de bijbehorende meting getoond als het log 

wordt weergegeven of als het RSC-programma wordt gebruikt (zie pag. 36). 

 

Er kan worden gekozen uit 29 vaste pictogrammen. Zes van de pictogrammen kunnen worden 

geprogrammeerd als individuele voorinstellingen voor elke reeks (zie pag. 30) en zijn select-

eerbaar wanneer er een reeks geselecteerd is.  

 

De procedure 

Druk vanaf het HOME-scherm op de knop OMLAAG. Gebruik vervolgens de knop LINKS of 

RECHTS om het gewenste pictogram te markeren. Met OMLAAG loopt u door de vijf picto-

grammenregels die daarbij worden weergegeven. Als u op OMHOOG drukt, gaat u terug naar 

het HOME-scherm zonder een nieuw pictogram te selecteren. 

 

Door op de OK-knop te drukken, wordt het geselecteerde pictogram geactiveerd. Het 

geselecteerde pictogram wordt nu links in het meetveld weergegeven en het instrument is 

weer klaar om te gaan meten. 

Deactiveren van het profielpictogram 

Als u een reeds geselecteerd markeringspictogram activeert, zal de activering worden gean-

nuleerd en wordt het pictogram van het hoofdscherm verwijderd. 

 

 

Datum en tijd instellen 

De datum en tijd worden altijd op het scherm weergegeven. Elke verrichte meting wordt voo-

rzien van de datum en tijd. Het is dus van essentieel belang, dat de instellingen juist zijn. 

 

Druk op de MENU-knop en selecteer SETTINGS / DATE & TIME. Als u op OK drukt, wordt het 

submenu voor de tijdnotatie weergegeven. 

 

Instellen van de tijdnotatie 

                                                
   

 

Druk op OK als TIME FORMAT gemarkeerd is en scroll tussen 12- en 24-uurs notatie.  Door op 

de OK- toets te drukken. 

 

Instellen van de datumnotatie 

 

Navigeer naar DATE FORMAT en druk op OK  
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Markeer de gewenste datumnotatie met OMHOOG of OMLAAG. Druk op OK om te bevestigen. 

Aanpassen tijd en datum 

 

Druk op OK als SET TIME/DATE gemarkeerd is.   

 

                                                
  

Druk op OK om elke regel te activeren en gebruik OMHOOG of OMLAAG om het cijfer in te 

stellen. Druk op OK om de instelling te bevestigen. 

 

Instellen van de tijdzone 
 

Druk op OK als TIMEZONE gemarkeerd is. Druk op OK om de lijst met geografische locaties. 

Kies uw gebied. Druk op OK om te selecteren. Nu verschijnt een nieuwe lijst met nationale 

tijdzones. Ga naar uw locatie en druk op OK om te selecteren. 

 

Tijdzone wordt gebruikt in relatie tot automatische daglicht en wanneer SYNC. NAAR GPS 

is ingeschakeld. 

 

Let op: 

De tijd in dit menu wordt niet live bijgewerkt, maar zal synchroniseren  

met de tijd die wordt weergegeven in het HOME-scherm. 

 

 

 

Synchroniseren met GPS (optioneel) 

 

Wanneer GPS is geïnstalleerd en SYNC. NAAR GPS is gemarkeerd, druk dan op OK om tus-

sen AAN en UIT te schakelen. Zorg ervoor dat de tijdzone correct is wanneer deze functie 

wordt geactiveerd, anders is de klok in de LTL-XL en het tijdstempel in de loggegevens waar-

schijnlijk niet correct.    
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Instellen van dimmer en achtergrondverlichting (scherm) 

De achtergrondverlichting en de dimmer kunnen worden afgesteld. Druk op de MENU-knop en 

selecteer SETTINGS / DISPLAY.  

 

                                                
 

De niveaus kunnen worden aangepast op een schaal van 1 (laagste helderheid) tot 10. Druk op 

OK om de functie te activeren en gebruik OMHOOG en OMLAAG om de waarden te 

wijzigen. Druk op LINKS of TERUG om op te slaan. Het is ook mogelijk om de tijd voordat 

het licht overschakelt naar de dimmer-stand in te stellen tussen 5 en 120 seconden of op OFF 

te zetten. De achtergrondkleur van het scherm kan worden uitgeschakeld.  

 

WAARSCHUWING: Bij gebruik van een sterke achtergrondverlichting zal de batterij snel-

ler leeg zijn! 

 

Instellen van het geluidsniveau 

Druk op de MENU-knop en selecteer SETTINGS / SOUND. Selecteer KEY CLICK of SOUNDS om 

de afzonderlijke geluidsniveaus voor kliktoetsen en systeemgeluiden. Gebruik de UP of-

DOWN toets om het niveau in te stellen. Bevestig de instelling door op de OK-knop te 

drukken.  

 

Om een zeer hoorbare piep te activeren wanneer het instrument klaar is met de instelling zet u   

BEEP in door op de OK-knop te drukken. 

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Let op:  

 

 

 

 

 

 

De pieptoon geeft aan dat de meting is gedaan en dat het instrument uit de 

wegmarkering kan worden verwijderd. Gegevensverwerking kan na de 

pieptoon starten en na een moment wordt het scherm bijgewerkt.  
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 Auto Sleep (Automatische slaapstand) (Power) 

Om energie te besparen, kan het instrument zo worden geprogrammeerd, dat automatisch 

wordt overgeschakeld naar de automatische slaapstand waarmee een interne energiebespar-

ingsstand wordt geactiveerd. De tijd voor de automatische slaapstand kan met intervallen van 

1 minuut worden ingesteld tussen 1 en 30 minuten of worden uitgeschakeld (OFF). Met 

behulp van de AAN/UIT-knop kan er direct worden opgestart.  

 

Druk op de MENU-knop en selecteer SETTINGS / POWER / AUTO SLEEP. Gebruik OMHOOG en 

OMLAAG om de tijd voor het omschakelen naar de automatische slaapstand te bewerken. Druk 

op OK, LINKS of TERUG om te bevestigen. 

 

Auto Off (Automatische uitschakeling)(Power) 

Om energie te besparen, kan het instrument zo worden geprogrammeerd, dat het automatisch 

uitschakelt als het niet wordt gebruikt. 

 

Druk op de MENU-knop en selecteer SETTINGS / POWER / AUTO OFF. Gebruik OMHOOG en 

OMLAAG om de tijd voor de automatische uitschakeling te bewerken. De uitschakeltijd kan 

met intervallen van 1 uur worden ingesteld tussen 1 en 8 uur of worden uitgeschakeld (OFF). 

Druk op OK, LINKS of TERUG om te bevestigen. 

 

De LTL-XL wordt niet uitgeschakeld wanneer de voeding of een pc is aangesloten. 

 
Tijdens communicatie met een RSC-programma of als de lader is aangesloten, zal het instru-ment 

niet automatisch uitschakelen. De opstarttijd bedraagt ca. 10seconden. 

 

Instellen van de taal 

Druk op de MENU-knop en selecteer SETTINGS / LANGUAGE. Gebruik de knop OMHOOG 

of OMLAAG om een taal te selecteren. Bevestig door op de OK-knop te drukken of annuleer 

met de knop TERUG.  

 

Instellen van de temperatuureenheid 

Druk op de MENU-knop en selecteer SETTINGS / TEMPERATURE. Gebruik de OK-knop om te 

kiezen tussen Celsius en Fahrenheit. Bevestig met de TERUG-knop. 

 

Instellen van de SMART-knop 

Deze knop kan door de gebruiker geprogrammeerd worden voor een van de meerdere 

functies, bijvoorbeeld het wissen van de laatste meting. Druk op de MENU-knop en select-

eer SETTINGS / SMART. 
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Gebruik de knop OMHOOG of OMLAAG om de functie voor de SMART-knop te selecteren. 

Bevestig met de OK-knop. 

Bij iedere druk op  wordt nu de geselecteerde functie geopend. 

 

 

 GPS gebruiken (optioneel) 

Het GPS-systeem, indien geïnstalleerd, wordt gebruikt om positiegegevens (breedtegraad 

en lengtegraad) aan te melden bij het logboek met de meetgegevens.  

 

Als de GPS is geactiveerd, wordt het GPS-pictogram weergegeven in de bovenste picto-

gramrij 

  

 

 

Hieronder vindt u een uitleg van de verschillende statussen van het GPS-pictogram.   

 

GOED:                 De GPS HDOP-waarde (Horizontal Dilution Of Precision) is lager 

dan 5. 

  

REDELIJK:         De GPS HDOP-waarde is hoger dan 5, maar het GPS-systeem kan wel 

de positie bepalen. 

 

GEEN::             Het GPS-systeem kan geen positie bepalen (zwak of geen signaal). 

 

De GPS-positiegegevens, de HDOP-waarde en het aantal satellieten dat wordt gebruikt voor 

de positieberekening worden in het log opgeslagen in combinatie met de RL- en Qd-gegevens. 

 

Activeren van GPS 

Druk op de MENU-knop en selecteer SETTINGS / AUX, markeer de GPS-regel en druk op de 

OK-knop om de GPS-functie op ON of OFF te zetten. Druk op de TERUG-knop of de HOME-

knop om terug te gaan naar het HOME-scherm. 

 

De GPS-gegevens kunnen worden weergegeven vanaf het HOME-scherm door op de knop 

OMHOOG te drukken en vervolgens het GPS-pictogram te markeren met de knoppen LINKS of 

RECHTS. Druk op de OK-knop om de GPS-gegevens weer te geven. Wanneer de GPS-

gegevens veranderen, wordt het scherm bijgewerkt. 

 

Als er een meting wordt verricht terwijl het GPS-systeem geen positie kan bepalen, wordt er 

een waarschuwingsmenu weergegeven. U krijgt dan de volgende keuze voorgelegd: 

• No GPS fix, Measure anyway, NO / YES 

 

Meer over GPS 

De GPS-eenheid zal normaal gesproken satellietsignalen opvangen en binnen 1-15 seconden 

de positie bepalen. Als de GPS-ontvanger gedurende langere tijd uitgeschakeld is geweest (>1 

week), zal de eerste positiebepaling meer tijd kosten. 

 

LTL-XL registreert de volgende GPS-informatie:  

BREEDTEGRAAD, LENGTEGRAAD, UTC TIME, HDOP, AANTAL GEBRUIKTE 
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SATELLIETEN, POSITIE VASTSTELLEN EN DATUM. 

 

"Positie vaststellen" wordt geïnterpreteerd door de LTL-XL software en de informatie wordt 

in gewone tekst weergegeven in het View log, 

 

Datum is standaard ingesteld op: WGS84 en kan niet worden gewijzigd. 

 

Breedtegraad en lengtegraad worden in het formaat weergegeven:  

 Graden, minuten en (decimale) fracties van minuten. 

 

De gebruikte GPS-engine heeft een positienauwkeurigheid van 2,5 m CEP1)  

 

De nauwkeurigheid van de GPS-ontvanger in de LTL-XL wordt bepaald door een heleboel 

factoren. Enkele daarvan zijn: 

• Belemmering van het signaal. De GPS-ontvanger moet een vrij zicht hebben op de 

lucht. Bomen, gebouwen en andere objecten in de omgeving kunnen de satel-

lietsignalen beïnvloeden. 

• Satellietconstellatie en -geometrie. 

• Multipath (weerkaatsing van signaal vanaf gebouwen e.d.). 

 

De HDOP (Horizontal Dilution of Precision) is een getal dat de kwaliteit en nauwkeurigheid 

aangeeft van de ontvangen GPS-gegevens (lage waarden zijn beter dan hoge). 

Een HDOP waarde <1 geeft een positie met hoge precisie aan. HDOP signalen tussen 1 en 5 

geven een goede precisie en DHOP waarden> 5 met een slechte precisie aan 

 

Als het GPS-systeem wordt gebruikt, zal de gebruiksduur van de LTL-XL afnemen en zult u 

wellicht de batterij vaker moeten vervangen. 

 
1) CEP (Circular Error Probable): Een statistische maatstaf voor de horizontale nauwkeurigheid. De 

CEP-waarde wordt gedefinieerd als de straal van een cirkel die, met het middelpunt in de juiste positie, 

50% bestrijkt van de gegevenspunten van een horizontale puntenwolk. Dat wil dus zeggen dat de helft 

van de gegevenspunten binnen een 2D CEP-cirkel ligt en de helft daarbuiten. 
 

 

Setup-functie 

De Setup-functie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen basis- en geavanceerde ge-

bruikers. Bij de BASIC-instellingen wordt het aantal menu's voor de gebruiker beperkt. In de 

basisstand voor de menu's kunnen gebruikers bijvoorbeeld het log niet wissen. 

 

In de basisstand kunnen de volgende menu-items geselecteerd worden: 

Settings:                  User, Date & Time, Display, Sound en Temperature, Setup 

Measurement type: RL, Qd, Wet timer, Timer alarm           

Log:       View log 

Diagnostics:      Instrument, Battery, Boards, GPS, System  

Help:  Alle beschikbare menu's 

Autoprint   

 

Met de instelling ADVANCED (GEAVANCEERD) hebt u toegang tot alle menufuncties. 

  

Om te schakelen tussen instellingsstanden, drukt u op MENU en selecteert u SETTINGS / 
SETUP. Met OK kunt u schakelen tussen ADVANCED en BASIC. Om terug te gaan vanuit de 

Setup-functie drukt u op TERUG of HOME. 
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MEAS. TYPE (TYPE METING) 

 

 

 RL & Qd 

Bij het nemen van natte of regensimulatiemetingen beschrijven sommige procedures om een 

bepaalde tijd te wachten, nadat de markering nat wordt gemaakt en de meting wordt genomen. 

De WET TIMER helpt de operator om dit soort metingen te gebruiken. 

 

 

 

 Wet timer (Timer voor natte wegmarkeringen) 

 

De wet timer-functie werkt alleen voor RL-metingen. De timer kan worden ingesteld tussen 15 

en 60 seconden. De wet timer voert automatisch de meting uit of geeft een alarm aan na de 

ingestelde tijdsperiode.  

 

 

 Timer Alarm 

 

Wissel tussen "Meet" of "Alarm". De geselecteerde optie wordt gebruikt wanneer de wet 

timer uitloopt. 
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SERIES-ID (REEKSNAAM) 

 

Werken met reeksnamen   

 

Het doel van een reeksnaam 

De reeksnaam is een label, bijvoorbeeld de naam van een weg. Hoewel er metingen kunnen 

worden verricht zonder een reeksnaam te selecteren, is het gemakkelijk om de metingen voor 

ieder(e) geografische locatie, weg of wegdeel te groeperen (benoemen) om ze later 

makkelijker te kunnen herkennen. De reeksnaam voor zo'n groep metingen worden in het log 

opgeslagen in combinatie met de meetresultaten. De naam moet vóór de meting worden gese-

lecteerd.  

 

De individuele metingen in een groep kunnen verder worden gelabeld door een wegmarke-

ringspictogram te selecteren (zie pag. 29) overeenkomend met de betreffende weg. Verrichte 

metingen met dezelfde reeksnaam worden automatisch gemarkeerd. 

 

Activeren 

Om de reeksnaam te kunnen gebruiken, moet deze functie geactiveerd zijn. Druk op de 

MENU-knop en selecteer: SERIES ID / ACTIVATE SERIES. Door op OK te drukken, kunt u 

schakelen tussen ON en OFF om de functie Series-ID in of uit te schakelen. Druk op TERUG 

of druk op de HOME-knop om terug te gaan naar het HOME-scherm. Als de functie Series-ID 

is uitgeschakeld, wordt er geen naam weergegeven op het scherm. 

 

                                            
Selecteren van een reeksnaam 

Druk op het HOME-scherm op OMHOOG. Indien nodig gebruikt u de knop LINKS of 

RECHTS om het wegpictogram   te markeren. Druk op de OK-knop. Het menu SERIES-

ID wordt weergegeven. Kies voor SELECT om naar de beschikbare reeksnamen te gaan. 

 

                                              
 

Druk op de OK-knop om de naam te accepteren.    
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Een nieuwe reeksnaam invoeren 

Doe hetzelfde als hierboven, maar kies nu voor NEW in MAIN MENU / SERIES-ID. Voer ver-

volgens de naam van de reeks in (zie Bewerken pag. 33). Druk op END bij het invoergedeelte om 

op te slaan.  

                                            

 

Bewerken van een reeksnaam 
 

Doe hetzelfde als hierboven, maar kies nu voor EDIT in MAIN MENU / SERIES-ID. Bewerk 

vervolgens de naam van de reeks (zie Bewerken pag. 33). Druk op END bij het invoergedeelte 

om op te slaan.  

 

 

Verwijderen van een reeksnaam 

Hiermee verwijdert u de reeksnaam uit de keuzelijst. Druk op de MENU-knop en selecteer 

SERIES-ID / DELETE: 

 

                                             
 

 

Selecteer met behulp van OMHOOG of OMLAAG de reeks die u wilt verwijderen. Bevestig 

met de OK-knop 

Er wordt een bevestigingsmenu getoond:  

 

 

 

 

 

 

 

Let op! Alle metingen in de geselecteerde serie worden uit het logboek gewist! 

 

Als een groot aantal serie-id's verwijderd moeten worden, kan dit gemakkelijker worden uit-

gevoerd via het RSC-programma door vanaf het project tabblad te klikken  . (Road Sen-

sor Programma) zie pag. 36 

 

 

Instellen van het wegmarkeringspictogram  

Zes van de 24 wegmarkeringspictogrammen kunnen worden geprogrammeerd als individuele 

voorinstellingen voor elke reeksnaam en zijn selecteerbaar wanneer er een reeksnaam 

geselecteerd is. Druk op de MENU-knop en selecteer SERIES-ID / PRESET ROAD MARKINGS 
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om naar het menu SELECT MARKING te gaan: 

 

                                              
 
 

Op de onderste regel worden de zes huidige vooringestelde pictogrammen weergegeven. 

 

                                           
  

Gebruik de knoppen LINKS, RECHTS, OMHOOG en OMLAAG om een nieuw pictogram te 

kiezen voor de eerste positie. Bevestig met de OK-knop, waarna de cursor (het vakje) naar het 

tweede pictogram gaat. Doe dit voor alle zes de pictogrammen en u bent klaar met program-

meren. U kunt op elk gewenst moment annuleren met de knop TERUG en weer opnieuw be-

ginnen. Druk op de knop TERUG of HOME om op te slaan.  
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HET LOG 

Elke statusinformatie is opgeslagen in het logboek. De volgende gegevens worden onder an-

dere opgeslagen, indien ingeschakeld: 

 

• Meetresultaat incl. gemiddelde 

• Datum en tijd 

• Naam van de meetreeks (wegnaam) en volgnummer 

• Wegmarkeringspictogram 

• Gebruikersnaam 

• GPS-gegevens (indien geïnstalleerd) 

• Status van instrument 

• Temperatuur en vochtigheid 

 

Het instrument kan >200.000 metingen opslaan in het log. 

 

 

Gegevens in het log wissen 

Druk op de MENU-knop en selecteer LOG / CLEAR DATA. 

 

                                             
 

Dit menu geeft de mogelijkheid om informatie die in het logboek is opgeslagen te wissen:  

de laatste meting,  

alle metingen  

een van de series  

 

Door op de OK toets te drukken wordt u verzocht de gegevens te wissen. Door drukken op 

LEFT worden gegevens gewist. Door drukken op OK worden gegevens niet gewist.               
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Als u hebt gekozen voor SERIES kunt u in de weergegeven lijst de reeks selecteren, die u wilt 

verwijderen uit het log. Alleen de loggegevens worden gewist. De reeks staat nog wel in de 

selectielijst voor de reeksen. 
 

 

Het log bekijken 

Druk op de MENU-knop en selecteer LOG / VIEW LOG: 

 

                                             
Dit menu geeft de mogelijkheid om informatie die in het logboek is opgeslagen te wissen en 

uit te printen: 

• de laatste meting 

• alle metingen  

• een van de series  

 

Als u alle gegevens of seriegegevens selecteert, wordt een lijst met metingen weergegeven. 

Blader door de lijst met de UP of DOWN toets. Druk op de OK-toets voor meer informatie 

over de geselecteerde logboekinvoer: 

 

                                              
 

De afbeelding hieronder toont de gelogde gegevens voor een meting 

 

                                             
 

 

Op de eerste regel toont het menu de RL- en Qd-waarde en vervolgens op de regels daaronder 

de andere belangrijke meetgegevens. Om een lijst weer te geven van de afzonderlijke fou-

ten/waarschuwingen voor de status, kunt u de meting afdrukken (zie hieronder). 
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Druk op de PRINT-toets om het logboek van de gemarkeerde meting af te drukken. Eventu-

ele waarschuwingen of fouten die tijdens de meting zijn gedetecteerd, worden in de afdruk 

getoond. 

 

Om terug te keren naar het logmenu, druk op BACK 

 

Reeksgegevens bekijken 

Selecteer in het logmenu SERIES DATA om een lijst met reeksen weer te geven.  

                        

Bij dit menu wordt op elke regel een reeksnaam weergegeven. Door op OMLAAG of OMHOOG 

te drukken, kunt u de individuele reeksen markeren. Markeer een reeks en druk op de OK-

knop om de individuele metingen weer te geven. 

 

Markeer een meting in de individuele weergave en druk op de knop AFDRUKKEN om het 

log af te drukken.   

 

Druk op de TERUG-knop om terug te gaan. 

 

Voor overdracht van meetgegevens voor verwerking, controleer het RSC programma, zie 
pag.36 
 

 

Het LTL-XL log en display kunnen de meest recente 500 metingen laten zien, extra metingen 

worden nog steeds in het logboek opgeslagen en kunnen bekeken worden wanneer ze overge-

bracht worden naar een pc. 

 

Het LTL-XL-logboek is niet bedoeld voor gegevensopslag. Zelfs als het logboek maximaal 

200.000 metingen kan opslaan, zal het aantal LTL-XL's geleidelijk vertragen. Als een vertra-

ging is gezien, maak een overdracht van gegevens om het logboek te verminderen of leeg te 

maken.  
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OVERIGE INSTELLINGEN 

 

Average-functie (Gemiddelde) 

Er kan een gemiddeldefunctie worden geactiveerd, die het gemiddelde aangeeft van de geme-

ten RL- en Qd-waarden voor een selecteerbaar aantal metingen (N = 2 tot 25). Het gemiddelde 

kan fixed (vast) of moving (voortschrijdend) zijn. In de stand moving wordt het gemiddelde 

altijd berekend over de laatste N metingen, waarbij N het geselecteerde aantal metingen is. Bij 

de stand fixed begint de gemiddeldeberekening opnieuw als er N metingen zijn verricht. De 

gemiddeldegegevens worden weergegeven op het HOME-scherm, rechtsonder in de hoek (zie 

afbeelding pag. 15). 

  

Druk op de MENU-knop en selecteer AVERAGE: 

 

                                             
 

 

AVERAGE (GEMIDDELDE):  

Gebruik de knop OMHOOG of OMLAAG om de eerste regel te markeren. Druk op de OK-

knop om te schakelen tussen AVERAGE ON en AVERAGE OFF. 

 

TYPE:  

Wanneer geselecteerd, druk op de toets OK om tussen het type te schakelen: MOVING 

en type: FIXED. 

 

NUMBER (AANTAL):   

Markeer de derde regel en druk op de OK-knop om naar de cijfers voor NUMBER te 

gaan. Gebruik vervolgens de knop OMHOOG of OMLAAG om de waarde te wijzigen tus-

sen 2 en 99. Druk ten slotte op de OK-knop om de nieuwe waarde te bevestigen. De 

standaardinstelling is 4. 

 

RESET:  

Markeer de vierde regel en druk op de OK-knop om de berekende gemiddelde waarde te 

resetten en het aantal metingen dat is meegenomen in het gemiddelde weer op nul te 

zetten.  
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Namen bewerken 

U kunt vanaf verschillende punten naar het menu EDIT (BEWERKEN), bijvoorbeeld als u 

een USER (GEBRUIKER) wilt definiëren. U komt dan op het volgende scherm: 

                                                        
 

 
Met OMHOOG, OMLAAG, LINKS en RECHTS kunt u navigeren door de letters, cijfers, 

symbolen en de spatie. Met de "pijl" gaat u één stap terug. Druk op enter om te selecteren. Als 

u klaar bent, drukt u op END (EINDE) om terug te gaan naar het menu waar u was begonnen.   

 

 

Autoprint 

Druk op de MENU-knop en markeer AUTOPRINT. Druk op de OK-knop om te schakelen tus-

sen ON en OFF. Als AUTOPRINT is ingeschakeld, wordt er telkens wanneer er een meting 

wordt verricht automatisch afgedrukt. Druk op TERUG om terug te gaan naar MENU.  
 

 

Diagnostics (Diagnose) 

Druk op de MENU-knop. Markeer de regel DIAGNOSTICS. Druk op de OK-knop. Op het menu 

verschijnt dan het volgende:  
 

             
 

Elke regel bevat informatie voor uitgebreide service en gebruik in de fabriek. De informatie 

op het scherm wordt afgedrukt als u op de knop AFDRUKKEN drukt. 

 

 

Het helpsysteem 

Druk op de HELP-knop om een contextafhankelijke helppagina weer te geven. Als u nogmaals 

op HELP drukt, wordt er een algemeen helpmenu weergegeven, waarin u een onderwerp kunt 

markeren met behulp van de knop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op de OK-knop kunt 

drukken om de helptekst weer te geven. De HELP-sectie is ook bereikbaar via het hoofd-

menu.  
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Fouten en waarschuwingen 

Als er een meting wordt verricht, wordt er een waarschuwingstekst gegenereerd als er zich 

een probleem voordoet. Deze tekst wordt samen met de meting in het log opgeslagen. Als er 

zich een probleem voordoet, wordt er een waarschuwingspictogram  of een foutpicto-

gram  weergegeven boven het HOME-scherm en klinkt er een alarmsignaal (indien inge-

schakeld) en wordt de fout opgeslagen in het log.  

 

Als u wilt weten wat het probleem is, drukt u op de knop OMHOOG, waarna het waarschu-

wings-/foutpictogram wordt gemarkeerd. Het ernstigste probleem wordt aangegeven op de 

meldingenregel eronder. 

Druk vervolgens op de OK-knop om een volledige lijst met problemen weer te geven, te be-

ginnen met het ernstigste probleem. 

Druk op de knop TERUG om terug te gaan naar het HOME-scherm. Als het probleem de afro-

nding van de meting niet heeft belemmerd, wordt (worden) de foutieve waarde(n) opgeslagen 

in het log dat de problemen kan identificeren als het log wordt geëvalueerd met het RSC-

programma. Als er een fout geregistreerd is, wordt de meting niet opgeslagen.  

 

 

RSC-software programma 

Dit zijn de belangrijkste functies van het RSC-softwareprogramma (Road Sensor Control) dat 

bij de LTL-XL geleverd wordt: 

• Overzetten van loggegevens naar een pc 

• Exporteren van loggegevens naar andere programma's, bijv. spreadsheets 

• Rapporten afdrukken van de loggegevens 

 

Raadpleeg voor nadere details de aparte gebruikershandleiding voor het RSC-programma, die 

u kunt vinden op de installatie USB.  
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DEEL 4 

ONDERHOUD 

 

Algemene verzorging 

De retroreflectometer is gemaakt voor buitengebruik onder normale, goede weersomstan-

digheden. De meter is bestand tegen vochtig weer met natte wegen, maar wees wel voorzichtig 

met zware regenval en vuil. De LTL-XL retroreflectometer is een optisch instrument en moet 

ook als zodanig behandeld worden. Probeer schokken en trillingen zo veel mogelijk te voorko-

men. 

 

 

Beschermingsvenster 

Het beschermingsvenster is bereikbaar vanaf de onderkant van het instrument. Het bescher-

mingsvenster is voorzien van een hoogefficiënte antireflecterende coating. Pas op dat u deze 

coating bij het reinigen niet beschadigt. Voor het verwijderen van losse deeltjes/stof kan ge-

bruik worden gemaakt van perslucht of een fijne borstel. Als dat niet genoeg is, moet het venster 

worden gereinigd met een zachte papieren tissue of een doek en wat ruitenwasmiddel. 

 

ZORG ER OM CORRECTE MEETRESULTATEN TE KUNNEN GARANDEREN VOOR 

DAT HET BESCHERMINGSVENSTER TE ALLEN TIJDE SCHOON EN 

ONBESCHADIGD IS 

 

Batterij 

De LTL-XL retroreflectometer wordt gevoed door een 12V/2,1 Ah NiMH-batterij (nikkel-me-

taalhydride). Tijdens normaal gebruik is er voor deze batterij geen onderhoud nodig. Aanbevo-

len wordt echter wel om de batterij volledig opgeladen te houden. Een volledig opgeladen bat-

terij is beter bestand tegen degeneratie. 

 

Een netvoedingsadapter van 15V voor opladen wordt als gebruikelijk meegeleverd. Het instru-

ment gaat automatisch aan als de voedingsadapter is aangesloten. Het batterijpictogram in de 

rechterbovenhoek geeft de laadstand aan.  

De standaard 2,1 Ah batterij levert gewoonlijk ~ 1100 metingen bij volledig opgeladen. De 

laadtijd voor de 2.1Ah batterij is ~ 1½ uur.  

De 4.5Ah batterij levert gewoonlijk ~ 2500 metingen bij volledig opgeladen. De laadtijd voor 

de 4.5Ah batterij is ~ 3½ uur.  

 

Voor het opladen “in het veld” kan de 15V voeding worden aangesloten op een "wisselstroom-

converter" die op de autoaccu wordt aangesloten. 

 

Als het instrument voor langere tijd wordt opgeslagen, moet de batterij volledig zijn opgela-

den. 

 

DE MET DE LTL-XL MEEGELEVERDE BATTERIJ IS SPECIAAL ONTWORPEN 

VOOR DIT INSTRUMENT OM VEILIG GEBRUIKT TE KUNNEN GARANDEREN. ALS 

ER IN COMBINATIE MET DE LTL-XL GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN EEN 

NIET DOOR DELTA GELEVERDE OF GOEDGEKEURDE BATTERIJ, KAN DELTA 

GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN VOOR EVENTUELE 

SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE WERKING VAN DIE BATTERIJ. 
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Vervangen van de batterij 

Een uitgeputte batterij houdt niet veel last in rekening en moet worden vervangen. Dit kan door 

de gebruiker worden gedaan. 

 

Let op:  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De batterij zit in een vak onderaan op de achterkant van de kolom. Om de batterij te vervangen, 

verwijdert u de schroeven van de achterklep en verwijdert u de klep.  

 

Draai de grote schroef van de klep van het batterijvak los. U kunt nu de klep verwijderen. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breng de batterij omhoog uit het vak. Druk op de clip van de connector en trek deze voorz-

ichtig van de printplaat. 

     

                                    
 

Zet de LTL-XL altijd uit voordat u de batterij verwijdert, om ervoor te zorgen 

dat de processor goed uitgeschakeld is. 

Als u de batterij gedurende langere tijd verbruikt, kunt u de interne klok in het 

instrument opnieuw instellen.  

Controleer altijd of de stroomvoorziening is losgekoppeld voordat u de batterij 

verwijdert.  

Sluit de stroomtoevoer niet aan, tenzij de batterij correct op de printplaat is 

aangesloten.  
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De batterij kan worden verwijderd en vervangen. Terugplaatsen in omgekeerde volgorde. 

Volg voor het afdanken van de batterij de lokale richtlijnen.

 

Batterijstatus 

De capaciteit van de batterij kan worden afgelezen aan het pictogram op de bovenste picto-

grammenregel.  

             Geeft aan dat de batterij volledig opgeladen is. 

             Geeft aan dat het snel opladen klaar is. 

             Geeft aan dat er snel wordt opgeladen. 

             Geeft aan dat de helft van de capaciteit van de batterij verbruikt is.       

              De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen. 

 

 

Zekeringen 

Er zitten twee zekeringen in het batterijvak. De oplader sekering beschermt de batterij tegen 

kortsluiting en andere storingen in de oplaadconnector, de oplader of het oplaadsysteem. 

 

De oplader sekering beschermt batterij en elektronica tegen kortsluiting en andere storingen in 

het elektronische systeem. Als de hoofdzekering is verwijderd, wordt er geen stroom uit de 

batterij getrokken. 

 

Vervangen doorgeslagen zekering altijd door een zekering met dezelfde waarde Zie Elektrische 

eigenschappen pag. 46. Voor het vervangen van de zekeringen hebt u toegang nodig tot het batte-

rijvak. Zie batterij vervangen pag. 38. Schroef voorzichtig de kunststof kap van de zekeringenhouder 

los met bijvoorbeeld een munt. Trek de zekering uit de kap, plaatst de nieuwe zekering en zet 

het geheel terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zekering 

lader 

Zekering 

voeding 
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Lamp 

De lampen zijn onderhoudsvrije led-lampen. Indien beschadigd, mogen de lampen alleen wor-

den vervangen door daartoe opgeleid personeel. 

 

Kalibreerunit 

Referentie 

De wegmarkering wordt gesimuleerd met een stuk wit keramiek (de referentie) dat op een 

aluminium profiel is bevestigd. Keramische materialen hebben bijzonder stabiele optische ei-

genschappen vanwege het gladde oppervlak.                   

 

                    
 
Afbeelding: 6  - Kalibratiestandaard 

 

 

Om er zeker van te zijn dat de retroreflectometer correct gekalibreerd is, is het van belang dat 

het keramische materiaal en de lichtvanger van de kalibreerunit schoon en onbeschadigd zijn. 

Zorg ervoor dat de kalibreerunit altijd goed beschermd is. 

 

Als het keramisch materiaal vlekken, krassen of barsten vertoont, moet de kalibreerunit worden 

gerepareerd en opnieuw worden gekalibreerd. Als er stof aanwezig is op het oppervlak van het 

keramisch materiaal van de referentie, wordt aanbevolen om dit te verwijderen met perslucht. 

Als het niet lukt om het stof met perslucht te verwijderen, wordt aanbevolen om een zachte, 

vochtige doek te gebruiken. Indien nodig gebruikt u een mild reinigingsmiddel. 

 

Service 

Om zeker te zijn van betrouwbare metingen, wordt aanbevolen om de kalibreerunit periodiek 

te laten herkalibreren aan de hand van een traceerbare standard of vergangen. Bij DELTA is 

kalibreren mogelijk naar PTB (Physikalisch-Technishe Bundesanstalt, Duitsland) en NIST (Na-

tional Institute of Standards and Technology, VS).  

 

Neem voor service-informatie contact op met uw distributeur of met DELTA rechtstreeks. Bij 

DELTA kunt u uw vragen insturen via onze website www.roadsensors.com of rechtstreeks een 

e-mail sturen naar: roadsensors@delta.dk. 

 

http://www.roadsensors.com/
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Kalibreren 

De LTL-XL is af fabriek gekalibreerd en erg stabiel, maar vóór een nieuwe reeks metingen 

moet er altijd gekalibreerd worden. Het instrument wordt geleverd met een kalibreerunit om 

snel een eenvoudig te kunnen kalibreren.  

 

         
                               Voorkant                                                              Achterkant 

 

 

 

 

Kalibratieprocedure 

 

• Vóór het monteren van de kalibreerunit controleert u de op de kalibreerunit 

gestempelde RL- en Qd-waarden. Plaats het instrument op de kalibreerunit en trek 

naar achteren tot de pennen aan de achter- en voorkant van de LTL-XL op de juiste 

plek zitten, zie afbeelding 7. Wees wel bijzonder voorzichtig als u het instrument 

op de kalibreerplaat plaatst, zodat de kalibreerunit en/of de lichtdiodes niet bes-

chadigd raken. 

 

 

Druk één keer op de KALIBRATIE-knop       . Selecteer CALIBRATE RL of CALIBRATE 
QD.  
                                         

                                    
  

Ga door met het kalibratieproces. Doorloop daarbij de volgende stappen. 

• Controleer de weergegeven waarde en pas indien nodig de op het scherm weergege-

ven kalibratiewaarde zo aan, dat deze overeenkomt met de op de kalibreerunit ge-

stempelde waarde. 

  
Afbeelding 7: Plaatsen van de kalibreerunit 
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• Druk op de OK-knop om het kalibreren af te ronden of, als het niet goed is gegaan, te 

herhalen. 

• Herhaal het kalibratieproces voor de andere maateenheid (RL, Qd). 

  

De kalibratieprocedure is nu afgerond. Om de kalibratie te controleren, verricht u een normale 

meting op de kalibreerunit. De geregistreerde waarden moeten binnen +/- 2-3 eenheden van 

de op de kalibreerunit gestempelde waarden liggen. Verwijder de kalibreerunit en berg deze 

goed op. Druk op OK om terug te keren naar het meetscherm. Raadpleeg voor nadere details 

zie pag. 41. 

    

Het instrument compenseert automatisch voor nulsignaal, lekkage en andere bekende fouten en 

berekent een kalibratiefactor.  

 

 

 Sla de kalibreerunit altijd op in een droge, stofvrije en schone omgeving. 

Indien gekleurd, gekrast of gebroken, moet deze worden vervangen. 
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Printer (optioneel) 

De printer zit aan de achterkant van de kolom. De printer is een kwalitatief hoogwaardige en 

snelwerkende mini-thermoprinter. Hij heeft maar een paar bewegende onderdelen en er is geen 

bijzonder of periodiek onderhoud nodig.  

 

De printer maakt gebruik van een rol thermisch papier, breedte: 57,5±0,5 mm, diameter: max. 

31 mm            

                                                
  

Nieuw papier plaatsen  

Het plaatsen van nieuw papier gaat heel eenvoudig. Trek eerst de kleine hendel naar buiten met 

uw vinger, waarna de kap op het vak voor de papierrol opengaat. 

                

                               
 

Plaats de nieuwe papierrol en laat er aan de bovenkant een kort stukje papier uit steken. Sluiten 

dat met een stevige druk terwijl er nog wat papier uit steekt. 
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Monteren van de wieleenheid (optioneel) 

 

Er kan een wieleenheid worden gemonteerd aan de achterkant van het instrument, zodat het 

tijdens intensief gebruik eenvoudig getransporteerd kan worden.  

 

 

 

De wielen kunnen eenvoudig aan de ach-

terkant worden gemonteerd door de twee 

moeren vast te draaien, die op het wielen-

blok gemonteerd zijn. 

 

 

 

Nuts for fasten the wheels

    
Afbeelding: 8 – Monteren van de wielen  
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BIJLAGE A 
 

COMMUNICATIEVOORZIENINGEN 

 

De LTL-XL is voorzien van een USB-host masterpoort en een USB-apparaatpoort. 

 

 

De USB host poort kan worden gebruikt voor het aansluiten van een USB-geheugenstick, bi-

jvoorbeeld ten behoeve van software-updates. 

 

De USB-apparaatpoort wordt gebruikt om het instrument op een pc aan te sluiten.  

 

De ethernetconnector wordt gebruikt voor test-/servicedoeleinden. 

 

RSC software programma 

Hoofdkenmerken van het LTL RSC (Road Sensor Control) softwareprogramma geleverd 

samen met de LTL-XL: 

• Overdracht van gelogde data naar een pc via de usb-aansluiting 

• Uitvoer van gelogde data naar andere programma's, bijv. Excel 

• Upload / download projecten tussen PC en LTL-L 

• Rapporten afdrukken van de gelogde gegevens 

 

Voor meer details zie de aparte gebruikershandleiding voor het RSC programma. Dit is te vin-

den op internet (www.roadsensors.com) of in het "documentatiepakket" met LTL-XL. 

 

  

http://www.roadsensors.com/
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BIJLAGE B 
 

SPECIFICATIES 

 

 

 

Algemene eigenschappen 

 

Verlichtingshoek .............................................................................................................. 1,24º 

Waarnemingshoek ........................................................................................................... 2,29º 

Overeenkomstige kijkafstand .......................................................................................... 30 m 

 

Richtingsspreiding waarneming  ................................................................................... ±0,17º 

Type 30m CEN 

Horizontale richtingsspreiding verlichting ................................................................... 0,33º 

Verticale richtingsspreiding verlichting ....................................................................... 0,17º 

 

Meetveld: 

Breedte ...................................................................................................................... 50 mm 

Lengte (typ.) ............................................................................................................ 185 mm 

 

RL- bereik (mcd·m-2·lx-1) ............................................................................................. 0-2000 

Qd-bereik (mcd·m-2·lx-1) ............................................................................................... .0-318 

 

 

Radio:  ........................................................................................... EN 300440-1 V1.6.1:2010 

EMC:  ............................................... EN 301489-1 V1.8.1:2008, EN 301489-3 V1.4.1:2002 

Veiligheid:  ................................................ EN/IEC 60950-1 :2006, EN/IEC 60950-22 :2006 

FCC:  ..............................................................................   47 CFR, FCC Deel 15B, Klasse A 

 

Voeding: 

Batterij ........................................................................... Ingebouwd 12 volt / 2,1 Ah NiMH 

Voeding externe lader .................................. Friwo FW7530/15 (100-240 VAC / 15VDC ) 

Oplaadtijd ............................................................................................  Ca. 1 uur en 30 min.  

  

Zekering lader (5*20 mm) ....................................................................................... T3.15A 

Zekering voeding (5*20 mm) .................................................................................. T3.15A 

 

Datageheugen ........................................................................................... >200.000 metingen 

 

    Gegevensoverdracht ....................................................................................................USB 2.0 

 

 

Milieu-eigenschappen 

Temperatuur: 
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Bedrijf ......................................................................................................... 0 ºC tot + 45 ºC 

Opslag*) .................................................................................................... -15 ºC tot + 55 ºC 

Vochtigheid ..................................................................................  85% en niet-condenserend 

 
*) Batterij moet volledig worden opgeladen 

 

 

Mechanische eigenschappen 

Max. lengte ................................................................................................................. 573 mm 

Max. breedte ............................................................................................................... 222 mm 

Max. hoogte ................................................................................................................ 538 mm 

Gewicht van basisunit ....................................................................................................... 7 kg 

 

 Samenstelling: 

Constructiedelen ................................................................................................. Aluminium 

Behuizing  ............................................................................................................. Polymeer 

Toetsenbord ................................................................................................. Siliconenrubber 

Printplaten ........................................................................................................... Epoxyglas 

 

  

Printer: 

Thermisch papier .......................................................... breedte/diam. 57,5 ±0,5 mm/31mm 
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BIJLAGE C 
 

LEVERING 

 

 

 

 


