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Measurement & Control

The DM5E family allows you to choose the 
functionality to suit you at a price to suit you.
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1) ALGEMENE INFORMATIE

Verschillende versies:
Er zijn 3 versies van de DM5E beschikbaar:
•	 DM5E	Basic
•	 DM5E	(met	dual	multi)
•	 DM5E	DL	(met	dual	multi	en	data	logger)
Een upgrade naar een completere versie is eenvoudig uit te voeren 
door de operator zelf. Alle hardware en software van een DM5E DL 
zijn aanwezig in alle toestellen en kunnen eenvoudig geactiveerd 
worden door het invoeren van een activeringscode.

Batterijen:
De toestellen worden gevoed door middel van 2AA batterijtjes en 
hebben een werkingsduur van ongeveer 60 uur. Wanneer de batterijen 
nog voor ¼ vol zijn, is het aan te raden deze te vervangen (zie ook 
batterij indicator op het scherm). De DM5E schakelt automatisch uit 
indien de batterijen te zwak worden voor een betrouwbare werking. 
De instellingen worden weliswaar opgeslagen in het toestel en terug
geactiveerd bij het opnieuw inschakelen van het toestel.

Opmerking: de batterijen van het toestel kunnen niet opgeladen 
worden via de USB poort van het toestel!

In/Uitschakelen en resetten van het toestel:
•	 Inschakelen: Druk op de CAL/ON toets tot wanneer de 

display geactiveerd wordt. Op het display verschijnt over welk 
toestel u beschikt, welke software versie actief is en welke 
functionaliteiten gebruikt kunnen worden. Het toestel is nu 
klaar voor gebruik in zijn fabrieksinstelling.

•	 Uitschakelen: Druk op de CAL/ON toets tot wanneer het 
display uitschakelt (ongeveer 3 seconden). Het toestel is nu 
uitgeschakeld.

•	 Reset: Schakel het toestel uit. Houd de MODE toets ingedrukt. 
Druk nu ook de CAL/ON toets in voor ongeveer 3 seconden, 
tot wanneer op het display verschijnt dat de reset compleet is. 
Opgeslagen files in de data recorder blijven bewaard tijdens 
de reset. Alle instellingen gemaakt in de Configuratie - mode 
worden vervangen door de fabrieksinstellingen.
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2) DISPLAY MODES en TOETSEN

Toetsen (zie figuur):
•	 De	 pijltjes	 toetsen: Deze toetsen bevinden zich onderaan 

het toetsenbord en worden gebruikt om een geselecteerde 
parameter aan te passen en voor navigatie on screen.

•	 De	functie	toetsen:	Deze toetsen bevinden zich bovenaan het 
toetsenbord in de vorm van 2 pijltjes die naar boven wijzen. Ze 
worden gebruikt om een functie te activeren welke verschijnt 
op het display net boven deze toetsen.

•	 CAL/ON	 toets: De toets bevindt zich midden in de pijltjes 
toetsen en wordt gebruikt om het kalibratieproces te starten 
(éénmaal drukken) of om on screen een selectie te maken. Ook 
wordt deze toets gebruikt om het toestel in/uit te schakelen.

•	 MODE	 toets: Deze toets bevindt zich tussen de 2 functie 
toetsen en wordt gebruikt om de standaard display modes of 
de optioneel geactiveerde modes te selecteren.

Display modes:
•	 Meetmode	 (figuur	 1): Volgende informatie verschijnt op het 

display: meetwaarde, status icoontjes, locatie en naam van 
actieve data logger file (indien de datalogger geactiveerd en 
geïnstalleerd is).

•	 Tasterkeuze	 mode	 (figuur	 2): In deze mode is het mogelijk 
voorgeïnstalleerde standaard tasterinstellingen te laden voor 
het toestel, specifiek per taster.

•	 File	 mode	 (figuur	 3): (Op voorwaarde dat de data logger 
geactiveerd en geïnstalleerd is) Deze mode maakt het mogelijk 
een data recorder file te creëren, metingen op te slaan en te 
bladeren door de reeds aangemaakte data recorder files.

•	 Configuratie	 mode	 (figuur	 4): In deze mode worden de 
parameters van het toestel onder elkaar weergegeven. Het 
aantal parameters is afhankelijk van de versie van uw toestel en 
van de geïnstalleerde of actieve status van deze parameters.

Figuur 1: Meetmode 

Figuur 2: Tasterkeuze mode

Figuur 3: File mode Figuur 

4: Configuratie mode
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Configuratie mode:
Volgende parameters kunnen worden aangepast (indien geïnstalleerd 
en geactiveerd) in de configuratie - mode:
•	 View	Mode:	Keuze uit NORMAL (normale weergave), MINSCAN 

(minimumwaarde wordt weergegeven na ontkoppelen taster), 
MAXSCAN (maximale waarde wordt weergegeven na ontkoppelen 
taster), B SCAN (doorsnede van dikte komt op de display) en 
DIFF/RR% (verschil met een nominale waarde en procentuele 
afwijking wordt weergegeven).

•	 Data	Recorder:	Keuze uit ON (aan) en OFF (uit).
•	 Minimum	Alarm: Nominale waarde ingeven als minimumwaarde. 

Bij het niet bereiken van de manueel ingegeven minimumwaarde 
knippert de gemeten waarde op het display afwisselend.

•	 Maximum	Alarm: Nominale waarde ingeven als maximumwaarde. 
Bij het overschrijden van de manueel ingegeven maximumwaarde 
knippert de gemeten waarde op het display afwisselend.

•	 Nominal	Thickness:	Nominale waarde die gebruikt wordt in de 
parameter View Mode indien de mode DIFF/RR% geselecteerd 
is. In deze parameter kunt u een nominale waarde manueel 
ingeven of aanpassen.

•	 Resolution: Selectie van het aantal decimale getallen na het 
decimale punt.

•	 B	scan	Minimum:	Instellen van de ondergrens voor weergave 
B scan op het display (0mm 508mm).

•	 B	scan	Maximum: Instellen van de bovengrens voor weergave 
B scan op het display (0mm 508mm).

•	 Update	Rate: Keuze uit 4Hz en 8Hz als update rate van de 
meetwaarde op het display.

•	 Reading	Hold: Keuze uit HOLD (laatste meting blijft op display 
staan) of BLANK (op display verschijnen na elke meting 6 streepjes).

•	 Gain: Keuze uit HI (high), LOW, DEFAULT en AUTO.
•	 Dual	Multi: Keuze uit ON (aan) en OFF (uit).
•	 Time: Tijd instellen in HH-MM formaat.
•	 Date: Datum instellen in maand dag jaar formaat.
•	 Units: Keuze uit METRIC (millimeters) en IMPERIAL (inches).
•	 Radix: Keuze uit een . of een , als decimaal punt.
•	 Language: Selectie van de taal.
•	 Contrast: Aanpassen (met de pijltjes boven en beneden) van het 

contrast van het display.
•	 Backlight: Keuze uit OFF (backlight altijd uit), ON (backlight altijd 

aan) en AUTO (backlight ON voor 5 seconden bij het gebruik 
van het toetsenbord, bij het aankoppelen van de taster en bij 
het meten).

•	 Auto	Power	Down: Keuze uit ON (toestel schakelt uit na 5, 10, 
15 of 30 minuten) of OFF (toestel moet manueel uitgeschakeld 
worden met de CAL/ON toets).

3) BEDIENING
Voordat u correct kan meten, moet u eerst het toestel correct 
instellen en kalibreren aan de hand van enkele stappen. Deze 
stappen gelden voor alle versies van de DM5E, onafhankelijk van de 
aanwezigheid van dual multi functie en/of data recorder. Volgende 
stappen moet u doorlopen om correcte meetresultaten te krijgen:

Tasterkeuze mode:
•	 Taster	 selecteren	 in	 tasterkeuze	mode:	Taster aankoppelen 

en tasterinstellingen laden in tasterkeuze mode voor de 
aangesloten taster. U bereikt de tasterkeuze - mode door de 
MODE toets te gebruiken. Daar selecteert u met de pijltjes 
toetsen de correcte tasterinstellingen voor uw taster en 
drukt u op de functie toets SELECT om deze te activeren. De 
geactiveerde tasterinstelling komt tussen haakjes te staan. 
Door de activering van de gekozen tasterinstellingen worden 
in de configuratiemode automatisch volgende parameters 
aangepast: view mode, gain, resolution, minimum alarm, 
maximum alarm, nominal thickness (in geval dat view mode 
DIFF/RR% actief is) en measurement mode. Volgende 
tasterkeuze zijn mogelijk: DA501, DA503, DA512, DA590, 
DA301, DA303, DA312, FH2E en DM401.

Configuratie mode:
•	 Parameters	 aanpassen	 in	 configuratie	 mode:	U bereikt de 

configuratie mode door opnieuw de MODE toets te gebruiken. 
In deze mode kunt u de parameters aanpassen aan de hand 
van uw toepassing. Aanpassen van een parameter doet u door 
een parameter te selecteren met de pijltjes toetsen boven 
en beneden. Na selectie activeert u deze parameter door 
op de CAL/ON toets te drukken. In plaats dat de volledige 
rij een donkere achtergrond heeft, heeft nu enkel de actieve 
parameter een zwarte achtergrond. U kunt de parameter nu 
aanpassen met de pijltjes toetsen boven en beneden. Om uw 
aanpassingen te bevestigen drukt u op de CAL/ON toets. De 
donkere achtergrond is nu weer over de volledige rij te zien. 
Nu kunt u een andere parameter selecteren en eventueel ook 
aanpassen op de hierboven beschreven manier.
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Lock out menu:
Om in het lock out menu te komen moet het toestel in meetmode 
staan. Dan tegelijkertijd de pijltjes toetsen links en rechts indrukken. 
De DM5E vraagt nu een paswoord. Standaard is dit paswoord DM5E. 
Met de pijltjes toetsen kunt u door de cijfers en letters lopen. Een 
cijfer of letter selecteren doet u door op de CAL/ON toets te drukken. 
Eenmaal het paswoord volledig gevormd is, drukt u op de functie
toets DONE. Dan komt u in het lock out menu. Daar kunt u func-
ties uit de configuratie mode vergrendelen en ontgrendelen, de 
kalibratiemogelijkheid selecteren en herinneringsfuncties activeren. 
Na de nodige aanpassingen, kunt u naar de meetmode terugkeren 
door op de MODE toets te drukken.
•	 Functies	vergrendelen	en	ontgrendelen: Selecteer de functie 

die u wenst te vergrendelen of ontgrendelen. Druk op de CAL/
ON toets en verander de functie met de pijltjes toetsen boven 
en beneden. Bevestig uw veranderingen door nogmaals op 
de CAL/ON toets te drukken. Probe Zero en Calibration Mode 
(CAL/ZERO MODE): Keuze uit 1 puntkalibratie, 2 puntkalibratie 
en AUTO kalibratie.

•	 Remind	 Time: Kalibratieherinnering wordt op het display 
weergegeven nadat een vooraf gekozen ingestelde tijd van de 
laatste kalibratie is verstreken.

•	 CAL	 Readings: Kalibratieherinnering wordt op het display 
weergeven nadat de SEND functie een bepaald aantal keer is 
gebruikt zoals vooraf ingesteld. Enkel mogelijk als remind time 
de status OFF heeft.

•	 CAL	 Power	 On:	 Kalibratieherinnering wordt op het display 
weergegeven elke keer als het toestel aangeschakeld wordt op 
voorwaarde dat deze functie de status ON heeft. 

Nadat deze instellingen succesvol zijn aangepast en/of ingesteld, is 
een kalibratie van het toestel noodzakelijk om correcte meetresultaten 
te verkrijgen.

4) KALIBRATIE

Kalibratie is nodig bij de volgende situaties:
• Bij verandering van testmateriaal.
• Bij verandering van temperatuur.
• Na verandering van taster.
• Na verandering of instelling van toestelinstellingen.
• Op bepaalde tijdstippen om te voldoen aan bepaalde 

testprocedures.

Kalibratiemogelijkheden:
Selecteer in het lock out menu een kalibratiemogelijkheid. Druk 
terwijl je in Meetmode staat op de CAL/ON toets om de kalibratie 
te starten.
•	 1	puntkalibratie/probe	zero:	Het toestel laat de keuze om ofwel 

enkel een 0 puntbepaling te doen ofwel een 1 puntkalibratie. 
Om enkel een 0 punt te zetten drukt u op de functie toets P0-
ONLY. Daarna wordt gevraagd de taster proper te maken en 
op de CAL/ON toets of de functie toets ZERO te drukken. De 
0 puntbepaling is voltooid. Voor de 1puntkalibratie drukt u op 
nog 2x de CAL/ON toets. Het toestel vraagt de taster aan te 
koppelen aan het teststuk (zie AUTO kalibratie).

•	 2	puntskalibratie: Het toestel vraagt de taster respectievelijk 
aan te koppelen op uw dunste referentiestuk en daarna de 
dikte te verifiëren. Vervolgens om aan te koppelen aan het 
dikste referentiestuk en ook hiervan de dikte te verifiëren. Het 
toestel geeft de berekende geluidssnelheid op het display. 
Eventueel kan deze nog aangepast worden. Druk tot slot op de 
CAL/ON - toets om de kalibratie af te ronden.

•	 AUTO	kalibratie: Het toestel vraagt de taster aan te koppelen 
aan het teststuk en even later te ontkoppelen. Het toestel geeft 
een dikte op het scherm en vraagt aan deze dikte correct in 
te stellen. Druk de CAL/ON toets om de dikte te bevestigen. 
Het toestel geeft nu de gevonden geluidssnelheid, eventueel 
nog aan te passen. Druk CAL/ON toets om de kalibratie af te 
ronden.

Nadat één van deze kalibratiemogelijkheden voltooid is, is het 
toestel klaar om te meten.
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5) METEN

Meetmode:
•	 View	Mode	NORMAL: Normale digitale aflezing in het midden 

van het display.

•	 View	 Mode	 MINSCAN: Continue evaluatie, op het display 
wordt de gemeten waarde, de minimale en maximale gevonden 
waarde en het verschil tussen deze 2 waardes weergegeven. 
Na het ontkoppelen toont het display de minimaal gevonden 
waarde tijdens deze continue evaluatie.

•	 View	 Mode	 MAXSCAN: Idem als minscan behalve dat na 
ontkoppelen van de taster de maximaal gevonden waarde 
tijdens de continue evaluatie op het display verschijnt.

•	 View	Mode	DIFF/	RR%:	Nominale en procentuele aflezing op 
het display van het verschil van de gemeten waarde en een 
manueel ingevoerde nominale waarde. Bovenaan worden deze 
2 waardes ook teruggegeven.

•	 View	Mode	B	SCAN:	Continue evaluatie met beeldvorming aan 
1 beeld/seconde, minimum en maximum zijn terug te vinden op 
het display, time out mode van 5 sec, na evaluatieperiode kunt 
u de minimumwaarde wegschrijven door de functietoets SEND 
te gebruiken, B SCAN enkel te gebruiken in een bereik van 0-20 
inch of 0-508mm.

6) DUAL MULTI (enkel voor DM5E en DM5E DL):
Beschermende coatings, inclusief verflagen, kunnen soms de 
oorzaak zijn van een vertekend beeld van de echte dikte van het 
onderliggende metaal. De dual multi functie sluit de coatingdikte 
uit door te meten tussen 2 succesvolle achterwandecho's van 
het metaal. Na activatie van de functie ziet u in meetmode op 
hetdisplay een icoontje verschijnen met 2 pieken in plaats van 1 
piek (rechts bovenaan).

Deze functie is wel begrensd afhankelijk van:
• De tastereigenschappen.
• Het type en de dikte van de coating.
• De dikte van het metaal.
• De hechting van de coating op het metaal.

De dual multi functie wordt geactiveerd door:
• In de configuratie mode de parameter dual multi aan te passen 

met de CAL/ON toets en de pijltjes toetsen boven en beneden.
• In de meetmode de MODE toets gedurende 1,5 seconde 

ingedrukt te houden.

7



DM5E Family  Handleiding

Smart solutionsTest- en  Meetinstrumenten

7) DATA RECORDER (enkel voor DM5E DL)
De data recorder laat toe om files te creëren, diktemetingen op 
te slaan (eventueel vergezeld van een B SCAN) en te navigeren 
door de reeds bestaande files. Zorg ervoor dat de data recorder 
steeds geactiveerd is in de configuratie mode (status: ON) om 
onderstaande handelingen te kunnen uitvoeren.

•	 Files	 creëren: Druk op de MODE toets tot wanneer op het 
display het file menu verschijnt. Druk nu op de functie toets 
CREATE. Selecteer in welke richting de data recorder de 
metingen moet opslaan. Bevestig uw keuze door de functie 
toets CREATE te gebruiken. Geef uw file een naam. Selecteer 
de letters door middel van de pijltjes toetsen en bevestig de 
gekozen letter door de CAL/ON toets in te drukken. Is de 
benaming volledig, druk dan de functie toets DONE in. Pas 
vervolgens het aantal kolommen en rijen aan naar keuze. De 
actieve parameter is waar de zwarte cursor zich bevindt. Pas 
het aantal rijen aan, aan de hand van de pijltjes toetsen boven 
en beneden. Door de CAL/ON toets te gebruiken selecteer je 
het aantal kolommen. Gebruik ook hiervoor de pijltjes toetsen. 
Bevestig door functie toets DONE te drukken. U bent terug in 
het file menu met de eigenschappen van de actieve file op het 
display.

•	 Files	 verwijderen: Selecteer het file menu op het display. 
Gebruik de functie toets FILES om in uw overzicht te komen 
van alle opgeslagen files. Selecteer de file die u wenst te 
verwijderen met de pijltjes toetsen boven en beneden. Druk nu 
3 seconden op de functie toets ERASE en de geselecteerde 
file is verwijderd. LET OP: De gegevens zijn permanent van het 
toestel verwijderd.

•	 Meting	opslaan: Zorg ervoor dat een file is gecreëerd of een 
bestaande opgeslagen file is geladen. Druk op de MODE 
toets tot wanneer het display de file navigation grid weergeeft. 
Daarop wordt de vorm en de inhoud van de file weergegeven. 
Navigeer met de pijltjes toetsen door de grid. De actieve positie 
wordt met dikkere en donkere lijn omrand. Druk op de functie 
toets SEND om op deze positie een meting op te slaan. Als 
er al een meting staat in de geselecteerde positie zal bij het 
gebruik van de SEND toets de bestaande meting overschreven 
worden.
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•	 B	-	SCAN	opslaan: Als het display op de view mode B SCAN 
staat, wordt de kleinste waarde opgeslagen in de data recorder 
na het gebruik van de functie toets SEND.

•	 Navigeren	door	files:	Een file activeren is mogelijk in het file 
menu. Druk op de functie toets FILES en selecteer de file naar 
keuze. Druk op de MODE toets tot wanneer de file navigation 
grid op het display verschijnt. In file navigation grid is het 
mogelijk te navigeren door de verschillende posities doormiddel 
van de pijltjes toetsen. De geselecteerde positie van de grid is 
omrand met een dikkere rand. Er is nu de mogelijkheid om een 
bestaande meting te overschrijven of een nieuwe meting op te 
slaan.

•	 Communicatie	 met	 PC:	 Communicatie met PC is mogelijk 
door de ingebouwde mini USB COM poort in de DM5E en 
een mini USB to PC kabel. Zorg ervoor dat de virtuele COM 
poort eerst geïnstalleerd is op uw PC voor dat u connectie 
maakt met het toestel. Volg de instructies op uw PC scherm 
voor een succesvolle installatie van deze nieuwe hardware. 
Na de succesvolle installatie kunnen files uit de data recorder 
probleemloos getransfereerd worden naar de PC en direct 
geïmporteerd worden in een eenvoudig EXCEL MACRO, in 
ULTRAMATE of in ULTRAMATE LITE.
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