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en aansprakelijkheid
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(Voor land specifieke voorwaarden buiten de VS, ga naar www.tsi.com.)
De verkoper garandeert dat de goederen, met uitzondering van software, die
hieronder worden verkocht, bij normaal gebruik en onderhoud zoals beschreven in
de gebruikershandleiding, vrij zijn van fabricage- en materiaalgebreken gedurende
een periode van 24 maanden, of indien dit korter is, de tijdsduur die
gebruikershandleiding is vermeld, gerekend vanaf de datum van verzending naar de
klant. Deze garantieperiode is inclusief de eventuele wettelijke garantie. Op deze
beperkte garantie zijn de volgende uitsluitingen en uitzonderingen van toepassing:
a. Voor hittedraad sensoren en hittefilm sensoren die worden gebruikt met
onderzoek anemometers, en voor bepaalde andere componenten die als
zodanig in de specificaties zijn vermeld, geldt een garantieduur van 90 dagen
vanaf de datum van verzending;
b. Voor koolmonoxide (CO) Elektrochemische sensoren geldt een garantieduur van
12 maanden vanaf de datum van verzending;
c. Pompen zijn gegarandeerd voor langdurig gebruik, zoals beschreven
staat, in de product- of gebruikershandleidingen;
d. Onderdelen die in het kader van reparatiediensten zijn gerepareerd of
vervangen, zijn gegarandeerd vrij van fabricage- en materiaalgebreken,
bij normaal gebruik, gedurende 90 dagen vanaf de datum van verzending;
e. De verkoper verleent geen garantie op afgewerkte artikelen die door derden
zijn gefabriceerd, en evenmin op zekeringen, batterijen en andere
verbruiksmaterialen. Alleen de oorspronkelijke fabrieksgarantie is van kracht;
f. Deze garantie heeft geen betrekking op kalibratievereisten, en de verkoper
garandeert uitsluitend dat het instrument of product correct is gekalibreerd op het
moment van fabricage. Instrumenten die voor kalibratie worden geretourneerd,
vallen niet onder deze garantie;
g. Deze garantie is NIETIG als het instrument wordt geopend door iemand anders
dan een door de fabriek erkend servicecentrum, met als enige uitzondering dat
een gebruiker volgens de voorschriften in de handleiding de verbruiksartikelen
mag vervangen of de aanbevolen reiniging
h. Deze garantie is NIETIG indien het product verkeerd is gebruikt, is verwaarloosd,
per ongeluk of opzettelijk is beschadigd, of niet correct is geïnstalleerd,
onderhouden of gereinigd volgens de voorschriften in de handleiding. Tenzij het
tegendeel uitdrukkelijk is verklaard in een afzonderlijk, door de verkoper opgesteld
document, verleent de verkoper geen garantie met betrekking tot en aanvaardt de
verkoper geen aansprakelijkheid in verband met onderdelen of materialen die zijn
verwerkt in andere producten of apparaten, of componenten die door andere
(rechts)personen dan de verkoper zijn gewijzigd of aangepast.
Het voorgaande SLUIT alle andere garanties UIT en is onderworpen aan de in dit
document gestelde BEPERKINGEN. ER WORDT GEEN ANDERE
UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL OF VERKOOPBAARHEID GEGEVEN. WANNEER DE
VERKOPER DE IMPLICIETE GARANTIE TEGEN INBREUK SCHENDT, IS DE
BETREFFENDE GARANTIE BEPERKT TOT AANSPRAKEN WEGENS DIRECTE
SCHADE DOOR DE INBREUK EN WORDEN AANSPRAKEN WEGENS
INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DOOR DE INBREUK UITGESLOTEN. DE
ENIGE VERGOEDING VOOR DE KLANT BESTAAT UIT EEN KORTING VOOR
ACCEPTABELE SLIJTAGE EN, NAAR INZICHT VAN DE VERKOPER, DE OPTIE
OM DE GOEDEREN TE VERVANGEN DOOR NIET BESCHADIGDE GOEDEREN.
VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, BESTAAT HET ENIGE
RECHTSMIDDEL VAN DE GEBRUIKER OF AFNEMER UIT, EN WORDT DE
BEGRENZING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER GEVORMD
DOOR, HET RETOURNEREN VAN GOEDEREN AAN DE VERKOPER EN HET
RESTITUEREN VAN DE VERKOOPPRIJS AAN DE AFNEMER OF, NAAR KEUZE
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VAN DE VERKOPER, HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN DE GOEDEREN
DOOR DE VERKOPER, IN ALLE GEVALLEN VAN VERLIES, LETSEL OF
SCHADE IN SAMENHANG MET DE BEDOELDE GOEDEREN (MET INBEGRIP
VAN AANSPRAKEN OP GROND VAN CONTRACT, NALATIGHEID,
ONRECHTMATIGE BENADELING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF
ANDERSZINS IN HET GEVAL VAN SOFTWARE ZAL DE VERKOPER DE
DEFECTE SOFTWARE REPAREREN OF VERVANGEN OF, INDIEN DIT NIET
MOGELIJK IS, HET AANKOOPBEDRAG VAN DE SOFTWARE RESTITUEREN. IN
GEEN GEVAL AANVAARDT DE VERKOPER AANSPRAKELIJKHEID VOOR
GEDERFDE WINST OF SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG- OF INCIDENTELE
SCHADE. DE VERKOPER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR KOSTEN
SAMENHANGEND MET HET INSTALLEREN, DEMONTEREN OF
HERINSTALLEREN VAN DE APPARATUUR. Na het verstrijken van 12 maanden
nadat de oorzaak daarvan is ontstaan, kan er geen rechtsvordering, ongeacht in
welke vorm, tegen de verkoper worden ingesteld. Het risico op verlies van goederen
die krachtens de garantie naar de fabriek van de verkoper zijn geretourneerd, is voor
rekening van de afnemer. Bij (eventueel) retourneren door de verkoper aan de
afnemer ligt dit risico bij de verkoper.
De afnemer en alle gebruikers worden geacht deze BEPERKING VAN GARANTIE
EN AANSPRAKELIJKHEID te hebben aanvaard. De beschrijving hiervan behelst
de volledige en exclusieve beperkte garantie die door de verkoper wordt verleend.
Deze BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID mag niet worden
aangepast of gewijzigd en evenmin mag van één of meer van de voorwaarden
worden afgezien zonder schriftelijke, door een bevoegde leidinggevende
ondertekende instemming van de verkoper.
Servicebeleid

In de wetenschap dat niet functionerende of defecte instrumenten even schadelijk
zijn voor TSI als voor onze klanten, is ons servicebeleid erop gericht onmiddellijk
aandacht te schenken aan eventuele problemen. Neem bij een storing contact op
met uw dichtstbijzijnde verkoopkantoor of vertegenwoordiger, of bel de afdeling
Klantenservice op (800) 874-2811 (VS) of (1) 651-490-2811 (internationaal).

Handelsmerken

TSI, TSI logo, VelociCalc en VelociCalc Pro zijn gedeponeerde handelsmerken
van TSI Incorporated in de Verenigde Staten en kunnen beschermd zijn onder
handelsmerkregistraties van andere landen. Wi-Fi is een geregistreerd
handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
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Veiligheid
Dit hoofdstuk bevat instructies voor een veilig en correct gebruik van
de VelociCalc®-luchtsnelheidsmeter uit de 9600-serie.

WAARSCHUWINGEN
• Het instrument moet worden gebruikt op de manier die in deze
handleiding wordt beschreven. Het niet opvolgen van alle in
deze handleiding beschreven procedures kan leiden tot ernstig
letsel bij u of onherroepelijke schade aan het instrument.
• Het instrument bevat geen onderdelen die door de gebruiker
kunnen worden onderhouden. Laat alle reparaties over aan een
gekwalificeerde, door de fabriek geautoriseerde monteur.
• De VelociCalc®-meter is niet beoordeeld op intrinsieke veiligheid.
Gebruik de VelociCalc®-meter NIET onder omstandigheden waar
brand- of explosiegevaar bestaat.

Beschrijving van voorzorgs-/
waarschuwingssymbolen
In de handleiding en op het instrument worden de nodige
waarschuwingen gebruikt, zodat u voorzichtigheid in acht
moet nemen bij het werken met het instrument.

Let op
LET OP
LET OP betekent dat het niet volgen van de in deze handleiding
voorgeschreven procedures kan leiden tot onherstelbare
schade aan de apparatuur. In deze handleiding vindt u belangrijke
informatie over de bediening en het onderhoud van dit instrument.

Waarschuwing
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING betekent dat onveilig gebruik van het
instrument u ernstig letsel kan toebrengen of schade aan het
instrument kan veroorzaken. Volg de voorgeschreven procedures.
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Voorzorg- en waarschuwingssymbolen
De volgende symbolen kunnen gepaard gaan met voorzorgsmaatregelen
en waarschuwingen om de aard en gevolgen van gevaren aan te geven:
Dit symbool waarschuwt dat niet-geïsoleerde spanning
in het instrument mogelijk groot genoeg is om een
elektrische schok te veroorzaken. Het is gevaarlijk om
contact te maken met welk onderdeel in het instrument
dan ook.
Dit symbool waarschuwt dat het instrument een laser
bevat en dat belangrijke informatie over de veilige
bediening en het onderhoud ervan in de handleiding
is opgenomen.
Dit symbool waarschuwt dat het instrument gevoelig
is voor elektrostatische ontlading (ESD) en dat
ESD-bescherming moet worden gevolgd om schade
te voorkomen.
Dit symbool geeft aan dat de connector is aangesloten
op de aarde en op de aarde van de kast.

Labels en etiketten
Op het instrument zijn advies- identificatielabels of -markeringen
aangebracht.
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1. Voorbeeld

2. Voorbeeld

3. Voorbeeld

4. Voorbeeld

5. Voorbeeld

6. Voorbeeld
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7. Voorbeeld

9.

8. Voorbeeld

Europees symbool voor niet
wegwerpartikel. Artikel moet
gerecycled worden.

RoHS
De instrumenten van de VelociCalc® 9600-serie zijn RoHS-conform.

CE
De instrumenten van de VelociCalc® 9600-serie zijn CE-conform.

Hergebruik en recycling
In het kader van het streven van TSI® Incorporated om een minimale
negatieve impact te hebben op de gemeenschappen waarin haar
producten worden vervaardigd en gebruikt:
Gooi batterijen NIET in de vuilnisbak. Volg de plaatselijke
milieuvoorschriften voor het recyclen van batterijen.
Als het instrument verouderd is, stuur het dan terug aan
TSI® voor demontage en recycling.

Bluetooth® Veiligheid en naleving(9650)
Dit product maakt gebruik van Bluetooth® v4.2 voor communicatie
met softwaretoepassingen.
TSI® Incorporated verklaart hierbij dat dit Bluetooth® test- en
meetinstrument in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EG.
Het zendvermogen is +9 dBm, MAX @ 2,4 - 2,5 GHz.

OPMERKING
Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken; dit apparaat
moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die
een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
l’appareil ne doit pas produire de brouillage; l’appareil doit
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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OPMERKING
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden
met de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B,
overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften
(FCC ID: 2AC7Z-ESP32WROOM32E). Deze limieten zijn
vastgesteld om een aanvaardbare bescherming te bieden tegen
schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur
genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze
uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructies wordt
geïnstalleerd en gebruikt, kan schadelijke interferentie (storing)
ontstaan met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er
in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.
Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan de
radio- of televisieontvangst, die kan worden bepaald door de
apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd
om te proberen de interferentie te corrigeren met een van de
volgende maatregelen:
• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit
dan waarop de ontvanger is aangesloten.
• Vraag uw dealer of een ervaren TV/radiomonteur om advies.

OPMERKING
Dit instrument voldoet aan de RSS-norm(en) met vrijstelling van
Industry Canada. Gebruik is uitsluitend toegestaan op de volgende
twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie
veroorzaken, (2) dit apparaat dient alle interferentie te accepteren,
inclusief interferentie die een ongewenste werking van het
apparaat kan veroorzaken.

WAARSCHUWING
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de
bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen
ongeldig maken.

x
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HOOFDSTUK 1

Uitpakken en
identificatie
van onderdelen
Neem het instrument en de onderdelen voorzichtig uit de
transportverpakking. Controleer of de afzonderlijke onderdelen
overeenkomen met de onderstaande onderdelenlijst. Neem
onmiddellijk contact met TSI® op als er iets ontbreekt of
beschadigd is.

Standaard apparatuur
Alle standaard apparatuur kan indien nodig apart
worden aangeschaft.
1.
2.
3.
4.

Draagtas
Instrument
USB-kabel
Statische druktip (9630,
9650, 9650-NB)

5. Slang (9630, 9650, 9650-NB)
6. Kalibratiecertificaat
7. Handleiding (English)

OPMERKING
Handleidingen in andere talen kunnen worden gedownload
via www.tsi.com.
Deze handleiding ondersteunt de volgende modellen:
Modelnr.

Omschrijving

9600

Multi-functionele ventilatiemeter

9630

Multi-functionele ventilatiemeter met differentiaaldruk

9650-NB

Multi-functionele ventilatiemeter met differentiaaldruk
en workflows

9650

Multi-functionele ventilatiemeter met differentiaaldruk,
workflows en Bluetooth®-afdrukken

1

Optionele plug-in voelers
Telescoop-thermoanemometervoelers
Modelnr.
Omschrijving
960
Luchtsnelheid en -temperatuur, rechte voeler
962
Luchtsnelheid en -temperatuur, scharnierende voeler
Luchtsnelheid, -temperatuur en -vochtigheid,
964
rechte voeler
Luchtsnelheid, -temperatuur en -vochtigheid,
966
scharnierende voeler
Telescoop-thermo-hygrometervoeler
Modelnr.
Omschrijving
800220
Luchttemperatuur en relatieve vochtigheid
Voelers roterende schoepanemometer
Modelnr.
Omschrijving
4 inch (100 mm) roterende schoep, luchtsnelheid
995
en temperatuur
Voelers Indoor Air Quality (IAQ, binnenluchtkwaliteit)
Modelnr.
Omschrijving
IAQ-sonde (binnenluchtkwaliteit), temperatuur,
980
vochtigheid, CO2
IAQ-sonde (binnenluchtkwaliteit), temperatuur,
982
vochtigheid, CO2 en CO
Sondes K-legering thermokoppel
Modelnr.
Omschrijving
792
Voeler voor oppervlaktetemperatuur
794
Voeler voor luchttemperatuur
Pitot-sondes
Artikelnr.
634634000
634634001
634634002
634634003
634634005
634634004

2

Omschrijving
Pitot- buis 12" (30 cm) - 5/16" (8 mm) diameter
Pitot- buis 18" (46 cm) - 5/16" (8 mm) diameter
Pitot- buis 24" (61 cm) - 5/16" (8 mm) diameter
Pitot- buis 36" (91 cm) - 5/16" (8 mm) diameter
Pitot- buis 60" (152 cm) - 5/16" (8 mm) diameter
Telescoop-pitot- buis - 8" tot 38" (20 cm tot 96 cm)

VelociCalc®/VeloCalc® Pro Air Luchtsnelheidsmeter 9600-serie

Optionele accessoires en
vervangingsonderdelen
Artikelnr.

Omschrijving

800122

AC/DC-adapter/-voeding

802241

USB Thermische printer

801190

Bluetooth®-printer (alleen 9650)

80211

Afdrukpapier (5 rollen)

800681

Standaard IAQ-sonde

801748

Telescopisch, scharnierend
verlengstuk voor 995 RV- voeler

372000000

8 ft. (2,5 m) slang

3002017

Sonde voor statische druk

800533

Set voelers voor statische
druk en slangen: bevat twee
statische-druk voelers en twee
slangen van 4 ft. (1,2 m) lengte.

634650002

Kanaalpluggen, 3/8" (9,5 mm)
diameter - 1000 stuks

634650003

Kanaalpluggen, 3/8" (9,5 mm)
diameter - 5000 stuks

Bedienings- en onderhoudshandleiding

Afbeelding
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4

Artikelnr.

Omschrijving

800130

Draagtas, klein: Geschikt
voor (1) meter en maximaal
(2) voelers (IAQ of
thermoanemometer)

Afbeelding
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HOOFDSTUK 2

Instellen van de
VelociCalc ® -meter
Stroomtoevoer naar de VelociCalc ®-meter
De VelociCalc®-luchtsnelheidsmeter model 9600-serie kan
op één van de volgende twee manieren van stroom worden
voorzien: vier (4) batterijen, maat AA of via de optionele
AC/DC-voeding (wisselstroomadapter)

De batterijen plaatsen
Plaats vier (4) AA-batterijen zoals aangegeven in het schema
aan de binnenkant van het batterijcompartiment.

De AC/DC-voeding gebruiken
Om het instrument van stroom te voorzien, kan de optionele
AC/DC-voeding (800122) worden gebruikt. Zorg voor de juiste
spanning en frequentie; deze juiste waarden zijn op de achterkant van
de AC/DC-voeding aangegeven.

Ingang AC/DC-voeding

Wanneer de AC/DC-voeding wordt aangesloten, schakelt het
instrument automatisch AAN. Om het instrument uit te schakelen,
koppelt u de AC/DC-voeding los. Als er batterijen zijn geplaatst,
houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.

LET OP
Gebruik alleen de goedgekeurde AC/DC voeding (TSI®
onderdeelnummer 800122) en gebruik GEEN andere adapter of
computer voor de stroomvoorziening. Bij gebruik van een verkeerde
voeding kunnen de metingen onnauwkeurig zijn.

5

Magneten, sondehouder en polsband
in behuizing
De achterkant van de behuizing is voorzien van ingebouwde magneten
voor eenvoudige handsfree bediening. Onderaan de behuizing
bevinden zich twee kleine magneten; bovenaan naast het
serienummerlabel bevindt zich één grote magneet. Dankzij de
magneten kan het instrument worden bevestigd op metalen onderdelen
zoals metalen kanalen of frames van afzuigkappen. Bovendien is de
behuizing voorzien van een sondehouder en een polsband.

Polsband
Sondehouder

Magneten

Ventilatie- of IAQ- voelers aansluiten
De ventilatie- en IAQ- voelers hebben een verzonken ‘D’-vorm
op de mini-DIN-connector die op een lijn moet zijn gebracht met
de connector aan de onderkant van de meter uit de 9600-serie.
Hierdoor wordt de voeler correct aangesloten en tijdens het gebruik
goed bevestigd. Raadpleeg na het aansluiten in schakelen, de
Volgorde van weergave voor het weergeven van de
gewenste metingen.
‘D’-vorm
mini-DIN-connector
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De telescopische voeler bevat de sensoren voor snelheid,
temperatuur en vochtigheid. Wanneer u de voeler gebruikt, moet
u ervoor zorgen dat het sensorvenster volledig zichtbaar is en
moet de oriëntatiekuiltje in dezelfde richting als de luchtstroom
zijn geörienteerd.

OPMERKING
Zorg bij meting van temperatuur en vochtigheid dat ten minste
3 in. (7,5 cm) van de voeler zich in de luchtstroom bevindt,
zodat de temperatuur- en vochtigheidssensoren aan de lucht
zijn blootgesteld.

De voeler verlengen
U kunt de voeler verlengen door de handgreep met de ene
hand vast te houden en met de andere hand aan de sondetip te
trekken. Houd tijdens het verlengen van de sonde de kabel NIET vast,
want daardoor wordt verlenging van de sonde verhinderd.

De sonde terugtrekken
U kunt de voeler weer intrekken door de handgreep met de ene hand
vast te houden, terwijl u voorzichtig aan de voeler kabel trekt totdat
het kortste gedeelte van de antenne is ingetrokken.

WAARSCHUWING
Gebruik het instrument of de sondes NIET in de nabijheid van
gevaarlijke spanningsbronnen aangezien dit ernstig letsel tot
gevolg kan hebben.

Modellen geschikt voor differentiële druk
(9630, 9650 en 9650-NB)
De modellen 9630, 9650 en 9650-NB die kunnen worden gebruikt
voor het meten van statische en differentiële druk in het
kanaalsysteem. Raadpleeg voor meer informatie:
Toepassingsopmerking Note TSI-107.
Positieve (+) drukpoort
Negatieve (-) drukpoort

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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De statische druk voeler aansluiten
De statische druk voeler die bij
meters met differentiële druk wordt
geleverd, wordt op de “+”-poort
aangesloten met behulp van de
bijgeleverde slang. De statische
druk voeler wordt gebruikt om de
statische druk in de kanalen te
meten en is voorzien van een
magneet die de voeler aan de
kanalen vasthoudt.

Een optionele pitot- buis aansluiten
Als een pitot-sonde op de meter is aangesloten, kan de luchtsnelheid
of het luchtvolume worden gemeten. Een pitot-buis kan worden
aangesloten op de “+” en “-” drukpoorten van de voor druk geschikte
VelociCalc®-meters met behulp van twee slangen van gelijke lengte.
De totale drukpoort van de pitot- buis wordt aangesloten op de “+”
poort op de meter en de statische drukpoort van de pitot- buis wordt
aangesloten op de “-” poort op de meter.

OPMERKING
De pitot-snelheid heeft een geldige temperatuur nodig om de
standaard of werkelijke snelheidscorrectie uit te voeren. Dit voert
u uit via het menu ‘Instelling Werkelijk/Standaard’. Als een
thermokoppel is aangesloten, gebruikt de meter de
temperatuurmeting van het thermokoppel. Als er geen
thermokoppel is aangesloten, gebruikt de meter de instelling die is
opgeslagen in het menu ‘Instelling Werkelijk/Standaard’.
Raadpleeg voor meer informatie over het handmatig invoeren van
de temperatuur Hoofdstuk 4, Instelling Werkelijk/Standaard van
deze handleiding.
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Opening voor totale druk

Openingen voor statische druk

Statische drukpoort
(naar “-” ingang op
manometer)

Statische drukpoort
(naar “+” ingang
op manometer)

WAARSCHUWING
Gebruik het instrument of de voelers NIET in de nabijheid van
gevaarlijke spanningsbronnen aangezien dit ernstig letsel tot
gevolg kan hebben.

Thermokoppelpoort
De VelociCalc®-luchtsnelheidsmeter van de 9600-serie omvat een
thermokoppelpoort aan de basis van de meter. Elke K-legering
thermokoppel met mini-connector kan worden aangesloten.
Raadpleeg Hoofdstuk 4, Volgorde van weergave voor het weergeven
van de thermokoppelmeting.

De thermokoppels aansluiten
De K-legering thermokoppel met mini-connector bevat een aansluiting
die breder is dan de andere. De bredere aansluiting wordt in de
onderzijde van de TC-connectorpoort worden gestoken.

K-legering thermokoppel

TC

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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WAARSCHUWINGEN
• Bij thermokoppels van een andere TSI® -leverancier moet het
metalen omhulsel elektrisch geïsoleerd van de draden binnen
i zijn. Als niet aan deze vereiste wordt voldaan, kunnen de
aflezingen onjuist zijn of kan er een elektrische schok of risico
op brand ontstaan.
• Gebruik het instrument of de voelers NIET in de nabijheid van
gevaarlijke spanningsbronnen aangezien dit ernstig letsel tot
gevolg kan hebben.

De optionele draagbare Bluetooth®-printer
aansluiten (alleen model 9650)
Om de Bluetooth®-printer op de
model 9650 aan te sluiten, schakelt
u het apparaat en de printer in.
1. Ga naar Instellingen ->
Bluetooth en het selectievak
Bluetooth inschakelen.
2. Markeer SCAN en druk op Enter.
3. Het apparaat scant en vindt
compatibele Bluetooth®-printers.
4. Markeer printer en druk op Enter.
5. Het apparaat geeft een bericht
‘Verbonden’ weer als de
verbinding is gemaakt.

Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG.
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Aansluiten op een computer
Gebruik de USB-kabel van de computerinterface die bij de
VelociCalc®-meter is geleverd om het instrument aan te sluiten
op een computer om opgeslagen gegevens te downloaden.

USB-communicatiepoort

LET OP
De bescherming die door het instrument wordt geleverd kan
verslechteren als deze wordt gebruikt op een wijze die niet in
deze gebruikershandleiding wordt omschreven.

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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HOOFDSTUK 3

Bediening

Namen van de knoppen op het toetsgedeelte
Namen van
knoppen

Afbeelding
van knoppen

Programmeerbare
softtoetsen
Hoofdmenu

Voeding

Home
(Dashboard)
Navigatie
Toetsen

Enter of OK

Pictogrammen
Meetpictogrammen
De zichtbaarheid van de volgende pictogrammen is afhankelijk van het
type meter dat wordt gebruikt en de aangesloten sonde.
Barometerdruk
Temperatuur van thermokoppelvoeler
Snelheid van de thermoanemometer of de voeler van
de roterende schoepanemometer
Temperatuur
Relatieve vochtigheid
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Temperatuur dauwpunt
Temperatuur natte bol
Luchtstroom van thermoanemometer of
roterende schoepanemometer
Differentiële druk
Snelheid van pitot- buis
Luchtstroom van pitot- buis of K-factor
Kooldioxide
Koolmonoxide

Pictogrammen op het dashboard
Batterijstatus
AC-voeding
Modus Handmatig loggen
Modus Continu loggen
Aantal monsters
Bluetooth ingeschakeld (9650 alleen)
Waarschuwing bij 90% vol geheugen

Pictogrammen van de softtoetsen
Een monster opslaan
Meting van monster in uitvoering annuleren
Sluit een TestID en gaat automatisch naar de volgende
beschikbare TestID
Weergave gemiddelde metingen van actuele TestID
Sluit weergave van gemiddelde metingen van
actuele TestID
Voortgangsindicator
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Ga terug naar vorig scherm

Ga door naar volgend scherm
Configuratie toevoegen

Verwijderen

Alle verwijderen
TestID annuleren en sluiten
Fabriekskalibratie herstellen

Firmware-update

Programmeerbare pictogrammen
van de softtoetsen
Monsters

Statistieken

Gegevens beheren

Nul differentiële druk (9630, 9650, 9650-NB)

Afdrukken

Logprofiel

Flowwaarde instellen

Volgorde van weergave

Kanaaltraverse (9650, 9650-NB)

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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Definities
Buiten bereik
(Kalibratie)

Een foutmelding Buiten gebruik tijdens het
kalibreren van een sensor betekent dat de
aanpassing van de offset of kalibratiehelling
van de sensor buiten de door TSI® aanbevolen
specificatie voor verder gebruik is geraakt.
Sensor moet worden vervangen of naar TSI®
worden gestuurd voor her-kalibratie.

Testduur

De tijd gedurende welke de gegevens zullen
worden vastgelegd in de modus voor Continu
opslaan. De testduur kan worden ingesteld van
0 seconden 0 uur en 0 minuten tot 99 uur:
59 minuten: 59 seconden. Als de meter is
ingesteld op 0 seconden, 0 uur, 0 seconden,
stopt de meter niet met vastleggen in de modus
Continu opslaan totdat de gebruiker op de
enter-toets drukt.
De monsterduur / tijdsconstante is de tijdsduur
die nodig is voor het verzamelen van en het
middelen van de gegevens om één enkele
waarde te verkrijgen. Als het monsterduur /
tijdsconstante bijvoorbeeld is ingesteld op 5
seconden, wordt elk monster van 1 seconde
gemiddeld over de 5 seconden in een enkele
waarde. Het monsterinterval / de tijdconstante
kan worden ingesteld op 1, 5, 10, 20, 30, 60 of
90 seconden.

Monsterduur /
Tijdsconstante

Monsterinterval

De frequentie waarmee de meter de gegevens
vastlegt in de modus voor Continu opslaan.

Taalkeuze
De eerste keer dat de meter
wordt aangezet, verschijnt een
lijst met taalkeuzes.
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Dashboard
Dashboard
Dit is de hoofdpagina voor het bekijken van live metingen en het
loggen van gegevens.

Druk op de
om op elk gewenst moment terug te keren naar de
hoofdpagina van het Dashboard (Home).
Als ˅ of ˄ wordt weergegeven, druk dan op de knoppen Omhoog of
Omlaag op het toetsenbord om aanvullende metingen te bekijken.
Als u het dashboard wilt wijzigen om meer metingen weer te geven
in een lijstweergave, drukt u op de navigatieknop links of rechts op
het toetsenbord.

Instelling luchtdichtheid

Batterij of AC-adapter
Aantal monsters

Huidige TestID

Log-modus

Metingen

Weergave
gemiddeld van
huidige TestID

TestID sluiten

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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OPMERKING
Metingen verschijnen pas op de Dashboard-pagina als ze als
zichtbaar zijn geconfigureerd zichtbaar op de pagina Volgorde
van weergave.

Programmeerbare softtoetsen toewijzen
Het Dashboard biedt een functie die
Programmeerbare Softtoetsen heet.
Met de programmeerbare
softtoetsen kunt u snelkoppelingen
maken naar andere functies op
de meter.

Houd een van de bovenste 3 toetsen
(softtoetsen) gedurende 3 seconden
ingedrukt om te configureren.
De programmeerbare softtoetsen
kunnen worden geconfigureerd om
met één druk op de knop de volgende
schermen of functies te bereiken:
•

Nuldruk (alleen 9630,9650,
9650-NB)

•

Kanaaltraverse
(9650 en 9650-NB)

•

Afdrukken

•

Monsters

•

Logprofiel

•

Statistieken

•

Flowwaarde instellen

•

Gegevens beheren

•

Volgorde van weergave

Hoofdmenu
Druk op de knop
om het
hoofdmenu weer te geven.

OPMERKING
De items in de in het
Hoofdmenu worden
weergegeven zijn afhankelijk
van het model meter en de
aangesloten voeler. Nuldruk
wordt weergegeven op
modellen 9630, 9650 en
9650-NB. Nul CO wordt
weergegeven als de 982voeler is aangesloten op elk
model van het instrument.
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Nuldruk
Selecteer Nuldruk in het Hoofdmenu om de drukmeting op
nul te zetten.
Druk op
drukt u op

om te Annuleren. Wanneer het op nul zetten is voltooid,
of
om Op te slaan.

Nuldruk is van toepassing op model 9630, 9650 en 9650-NB.

Instellingen
Selecteer Instellingen in het
Hoofdmenu, om de opties van de
pagina Instellingen te bekijken.
Zie Hoofdstuk 4, Instellingen
voor meer informatie over de
instellingsopties van het apparaat.

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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Flowwaarde instellen
Selecteer Flowwaarde instellen om
de kanaalgrootte te definiëren en
een kanaalvorm te kiezen.
Flowwaarde instellen wordt ook
gebruikt om de druk-K-factoren op
modellen 9630 en 9650 of voor het
selecteren van luchtkegels wanneer
de 995-sonde is aangesloten op een
meter van elk model.

Workflows
Selecteer Workflows in het
Hoofdmenu, om de Workflow-opties
te bekijken. Zie Hoofdstuk 7,
Workflows voor meer informatie over
de instellingsopties van het apparaat.
Kanaaltraverse en warmtestroom
zijn alleen beschikbaar op 9650
en 9650-NB.
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Logprofiel
Selecteer Logprofiel om te kiezen
tussen loggen (vastleggen) in
Handmatige modus en in loggen in
Continue modus. Zie Hoofdstuk 5,
Loggen in handmatige modus/loggen
in continue modus voor meer
informatie over het vastleggen.

Gegevens beheren
Selecteer Gegevens beheren om de
gelogde gegevens die in het apparaat
zijn opgeslagen weer te geven. Zie
Hoofdstuk 6, Gegevens beheren voor
meer informatie.

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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HOOFDSTUK 4

Instellingen

Navigeer naar de pagina
Instellingen door Instellingen
te selecteren in het Hoofdmenu.
De opties op de pagina
Instellingenzijn:
•

Volgorde van weergave

•

Werkelijk/Standaard

•

Kalibratie

•

Algemene instellingen

•

Apparaatinstellingen

•

Datum en tijd

•

Scherm/Voeding

•

Apparaatinformatie

Volgorde van weergave
Het scherm Volgorde van weergave
wordt gebruikt om te configureren
welke metingen op de Dashboardpagina worden weergegeven, en in
welke volgorde.
De lijst van metingen bevat de
volgende informatie:
•

Een meetpictogram en naam.

•

Via het schakelpictogram
kunt u de Zichtbaarheid van
de meting op de Dashboardpagina in- of uitschakelen.

•

Met het positioneringspictogram
stelt u de volgorde van de
metingen die op het dashboard
worden getoond in.
Gebruik de knoppen
om naar de lijst te gaan en
om aanpassingen door
te voeren.
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OPMERKING EN
• De volgorde van metingen op de pagina Volgorde van
weergave is de volgorde die wordt weergegeven op de
Dashboard-pagina.
•

Alleen de metingen die als zichtbaar
zijn geconfigureerd
op de pagina Volgorde van weergave worden voor een
TESTID vastgelegd.

Werkelijk/Standaard
Selecteer Werkelijk/Standaard om
de instellingen te configureren die
worden gebruikt voor de metingen
van de snelheid en de stroom.

Kalibratie
Het menu Kalibratie geeft een
lijst van meetparameters die in het
veld kunnen worden aangepast.
De juiste afneembare sondes moeten
aan de VelociCalc®-meter worden
bevestigd voordat er aanpassingen
kunnen worden doorgevoerd.
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Aanpassingen Kalibratie-offset en toepasselijke modellen
Temperatuur

Barometerdruk

960, 962, 964,
966, 980, 982,
800220

9600, 9630, 9650,
9650-NB

Relatieve
vochtigheid
964, 966, 980, 982,
995, 800220

U kunt offset-aanpassingen
toepassen op temperatuur, relatieve
vochtigheid en barometerdruk.
De weergegeven en geregistreerde
meting is de ruwe meting, plus de
waarde die u hier opgeeft.
Offsets worden op het dashboard
weergegeven als de waarde anders
is dan 1. Voer 0 in om terug te keren
naar de standaardinstelling.

Correctiefactoren en toepasselijke modellen
Pitotsnelheid
Pitotstroom
Sondestroom
9630, 9650,
9630, 9650, 9650-NB 960, 962, 964, 966,
9650-NB
995
U kunt correctiefactoren toepassen
op pitotsnelheid, pitotstroom en
thermoanemometer en roterende
schoepluchtstromen. De
weergegeven en geregistreerde
meting is de ruwe meting,
vermenigvuldigd met de waarde die
u hier opgeeft. Correctiefactoren
worden op het dashboard
weergegeven als de waarde anders
is dan 1. Voer 1,000 in om terug
te keren naar de standaardinstelling.

Kalibratie IAQ-sonde Toepasselijke modellen
Kooldioxide (CO2)
Koolmonoxide (CO)
980, 982
982

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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Om de kalibratie uit te voeren zijn
een voeler kalibratiebuis (bij de 980
en 982 voelers meegeleverd),
nulkalibratiegas, bereikkalibratiegas,
gasregelaar en slangen nodig.
De gasregelaar die wordt gebruikt om
de stroom te regelen, moet 0,3 L/min
kunnen leveren. Volg de instructies
op het scherm om de kalibratie te
voltooien; deze procedure is hetzelfde
voor zowel kooldioxide (CO2) als
koolmonoxide (CO).

Algemene instellingen
De pagina Algemene instellingen
wordt gebruikt om de volgende
functies te configureren:
• Taal wordt gebruikt om de
gewenste taal te kiezen die op het
instrument wordt weergegeven.
• Getalnotatie wordt gebruikt om
het gewenste decimaalteken
te kiezen.
• Tijdsconstante (Monsterduur) wordt
gebruikt om de middelingsperiode
voor alle metingen aan te passen en
om de monsterduur voor het loggen
in te stellen.
• Als Geluid ingeschakeldactief is,
geeft de meter een geluid weer
wanneer er een knop wordt ingedrukt.
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OPMERKING
Tijdconstante is de gemiddelde periode van de display.
De display wordt elke seconde bijgewerkt, maar de weergegeven
waarde is het gemiddelde van de waarden in de laatst voltooide
tijdsconstante-periode. Als de tijdconstante bijvoorbeeld 5
seconden bedraagt, wordt de display wel elke seconde bijgewerkt,
maar de weergegeven waarde is het gemiddelde van de metingen
in de laatste 5 seconden.

Apparaatinstellingen
De pagina Apparaatinstellingen
wordt gebruikt om de gewenste
meeteenheid voor elke meting in
te stellen.

Datum en tijd
De pagina Datum en tijd pagina
wordt gebruikt om de gewenste
notatie voor datum en tijd in te stellen
en om de datum en tijd van het
apparaat in te stellen.

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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Scherm/Voeding
De pagina Scherm/Voeding wordt
gebruikt om de volgende functies
te configureren:
• Met Helderheid van het scherm
past u de helderheid van het
scherm aan.
• De functie Automatische
uitschakeling zet automatische
uitschakeling aan of uit. Als deze
functie is ingeschakeld, schakelt
de meter zichzelf uit na
20 minuten inactiviteit.

Apparaatinformatie
Om algemene informatie over de
VelociCalc®-luchtsnelheidsmeter
weer te geven, selecteert u
Apparaatinformatie in het menu
Instellingen. De pagina
Apparaatinformatie vermeldt het
modelnummer van de meter, het
serienummer en diverse andere
kenmerken, inclusief informatie over
de aangesloten sonde.

Als u de firmware van de VelociCalc®-meter wilt bijwerken, drukt
u op de softtoets Firmware bijwerken
en volgt u de instructies
die worden getoond.
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HOOFDSTUK 5

Logprofiel en
aanpasbare
TESTID-labels

Loggen in handmatige modus
Om de meter zo te configureren dat
deze gaat loggen wanneer op de
knop Enter wordt gedrukt, kiest
u Handmatige modus.
Bekijken vóór opslaan vraagt u om
OPSLAAN of VERWIJDEREN zodra
het monster is voltooid.
De instellingen Tijdsconstante
(Monsterduur) bepaalt hoe lang
alle metingen gemiddeld worden.

Loggen in continue modus
Om de meter zo in te stellen dat
deze continue logt, kiest u voor
Continue modus.
De instellingen Tijdsconstante
(Monsterduur) bepaalt hoe lang alle
metingen gemiddeld worden.
Het Monsterinterval stelt de
frequentie in waarmee de meter
metingen op het dashboard
registreert naar een TESTID.
Met Testduur stelt u in hoe lang de
meter de gegevens logt. Als deze
instelling is ingesteld op 00:00:00,
zal de meter loggen totdat op de knop
Enter wordt gedrukt.
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O PMERK ING
Het ingebouwd geheugen kan de gegevens van alle beschikbare
metingen gedurende meer dan 30 dagen opslaan wanneer
eenmaal per minuut een monster van de gegevens wordt genomen
in de continue modus.

TESTID-labels in de meter aanpassen
Om een TESTID-label te wijzigen, markeert u het TESTIDveld en drukt u op
.
Markeer vervolgens de gewenste TESTID en druk op

.

Gebruik de navigatietoetsen om het TestID-label bij te werken.
Druk op de toets Check
Druk op de toets Annuleren
te verwerpen.

om het nieuwe label te accepteren.
om de labelwijzigingen

O PMERK ING
Om sneller door de lijst met TESTID’s te scrollen, drukt u op
om omlaag en op
om omhoog de door de lijst te gaan.
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TESTID-Labels aanpassen met behulp
van TestID.csv
Met de VelociCalc®-luchtsnelheidsmeter kunt u ook updates
van de TESTID-labels uitvoeren met behulp van Excel®spreadsheetprogramma.
Sluit de VelociCalc®-meter aan op een computer via de
meegeleverde USB-kabel.
Navigeer naar de ‘TSI9600_LOG’-schijf en open het
bestand TestIDs.csv.
Wijzig de labels in kolom B.
Sla het nieuwe TestIDs.csv-bestand op de ‘TSI9600_LOG’-schijf op
en sluit het bestand. Alle gewijzigde TESTID-labels worden bijgewerkt
in de VelociCalc®-meter wanneer de USB-kabel wordt losgekoppeld.

OPMERKING
De TESTID-labels zijn beperkt tot 6 tekens. Alle extra tekens
worden verworpen.

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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HOOFDSTUK 6

Gegevens beheren
Selecteer in het hoofdmenu,
Gegevens beheren.
De pagina Gegevens beheren
bevat alle TESTID’s op het apparaat.
U kunt een logbestand selecteren om
te bekijken of te wissen, en ook door
een lijst met logbestanden bladeren.

OPMERKING
Om sneller door de lijst met
TESTID’s te scrollen, drukt u op
om omlaag en op
om omhoog
de door de lijst te gaan.

Een logbestand bekijken (TESTID)
Om een logbestand (TESTID) te
bekijken, navigeert u naar het
logbestand in de lijst Gegevens
beheren en drukt u op de
om
de pagina Statistieken te openen.
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Monsters bekijken
Om de Monsters in een TESTIDlogbestand te bekijken, navigeert u
naar de gewenste meting in de
pagina Statistieken en drukt u op
de toets
.

Logbestanden verwijderen
Selecteer een logbestand en kies vervolgens het pictogram
dit bestand de verwijderen. Kies vervolgens JA.

om

OPMERKING
Verwijderde logbestanden KUNNEN NIET worden hersteld.

Log-CSV-bestanden op een pc openen
Log-CSV-bestanden kunnen op de VelociCalc®-meter uit de 9600
serie worden geopend door de meter op een computer aan te sluiten
met de meegeleverde USB-kabel.
Sluit de VelociCalc®-meter aan op een pc via de meegeleverde
USB-kabel. Er verschijnt een bericht ‘even wachten’ op de
VelociCalc®-meter.
Nadat het bericht ‘even wachten’ is verdwenen, verschijnt
een TSI9600_LOG-schijf op de computer. Deze ziet eruit zoals
hier getoond:

Open de TSI9600_LOG-schijf om de TESTID CSV-bestanden te
bekijken of te downloaden:
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HOOFDSTUK 7

Workflows
Workflows leiden u door het meetproces en helpen u bij het
berekenen en loggen van de meetpunten.
De volgende workflows zijn beschikbaar:
•

Percentage buitenlucht (%OA) (9600, 9630, 9650, 9650-NB)

•

Warmtestroom (9650, 9650-NB met 964- of 966-sonde)

•

Kanaaltraverse (9650, 9650-NB)

OPMERKING
De weergegeven workflows zijn afhankelijk van het
instrumentmodel en de aangesloten sonde. Percentage buitenlucht
wordt weergegeven als er een voeler is aangesloten die de
luchttemperatuur of CO2 meet. Warmtestroom wordt weergegeven
op de 9650 of 9650-NB als een 964- of 966- voeler is aangesloten.
Kanaaltraverse wordt weergegeven op de 9650 of 9650-NB en
wordt gebruikt met de differentiële druksensor of een aangesloten
voeler die de luchtsnelheid meet.

Procedure voor berekening Percentage
buitenlucht (%OA)
Nadat u in het Hoofdmenu
Workflows hebt geselecteerd,
selecteert u % Buitenlucht om
het scherm % Buitenlucht weer
te geven.
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De functie Percentage buitenlucht
biedt de keuze tussen het gebruik
van temperatuur of CO2 voor het
onderzoek naar percentage
buitenlucht als er een sonde is
aangesloten die CO2 of
temperatuur ondersteunt.
Voor berekeningen van het
percentage buitenlucht zijn drie
metingen nodig: Buitenlucht,
Toevoerlucht, en Retourlucht.
De metingen kunnen in elke
willekeurige volgorde worden
uitgevoerd met behulp van de
navigatietoetsen en
. De
berekening Percentage buitenlucht
wordt weergegeven zodra de laatste
meting is uitgevoerd.

BELANGRIJK
®

Het VelociCalc -instrument is alleen bedoeld voor gebruik
binnenshuis. Wees voorzichtig bij het uitvoeren van metingen
Percentage buitenlucht, zodat het instrument niet wordt
blootgesteld aan regen, ijzel, hagel, sneeuw of andere slechte
weersomstandigheden, aangezien de fabrieksgarantie door
blootstelling aan deze elementen vervalt.

Procedure voor warmtestroom
Het instrument berekent
de warmtestroom door temperatuur-,
vochtigheid- en stroommetingen
stroomopwaarts en stroomafwaarts
van de spoel in het kanaal uit te
voeren. De volgende stappen worden
gebruikt om de warmtestroommeting
uit te voeren:
• Selecteer Warmtestroom in het
menu Workflows.

OPMERKING
Warmtestroom is alleen
beschikbaar met voelers die
de snelheid, temperatuur en
vochtigheid meten (964- en
966- voelers).
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•

Stroomopwaartse metingen van
de stroom, temperatuur en
vochtigheid worden
weergegeven. Druk op
om
deze stroomopwaartse metingen
vast te leggen.
o Druk op
om de
stroomopwaartse metingen
te accepteren.
o Druk op
om de
stroomopwaartse metingen
nogmaals uit te voeren.

•

Nadat de meting
stroomopwaarts is
geaccepteerd, plaatst u
de voeler stroomafwaarts
van de spoel.

o Druk op
om deze
stroomopwaartse metingen
vast te leggen.
o Druk op
om de
stroomopwaartse metingen
te accepteren.
o Druk op
om de
stroomopwaartse metingen
nogmaals uit te voeren.
•

Druk op
om de Test-ID op te
slaan en af te sluiten.

Bedienings- en onderhoudshandleiding

37

Procedure kanaaltraverse (9650, 9650-NB)
Na het aansluiten van een
TA- voeler of pitot-slang en het
selecteren van Workflows in het
Hoofdmenu, selecteert u
Kanaaltraverse om om het scherm
Instellingen kanaaltraverse
te bekijken.
Om een nieuwe kanaalgrootte
toe te voegen drukt u op
.

Nadat u op
hebt gedrukt om een
nieuwe kanaalgrootte toe te voegen,
komt u in de de pagina Flowwaarde
instellen. Om de afmetingen te
wijzigen, navigeert u met de
pijltjestoetsen tussen Breedte en
Hoogte en drukt u vervolgens op
om de getallen met behulp van
de pijltjestoetsen te bewerken. Druk
op
om de nieuwe kanaalgrootte
op te slaan.
Om een cirkelvormig kanaal aan te
maken, selecteert u Kanaal-Rond
in het scherm Instellingen
kanaaltraverse voordat u een
kanaalgrootte toevoegt.
Als u een nieuwe kanaalgrootte
maakt, keert u terug naar het scherm
Instellingen kanaaltraverse.
Selecteer de gewenste
traversemethode en kanaalvorm met
de vervolgkeuzemenu's en kies
vervolgens de gewenste
kanaalgrootte met behulp van de
navigatietoetsen.
Druk op
om verder te gaan naar
het volgende scherm.
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Na het kiezen van de
traversemethode en de vorm en
grootte van het kanaal, selecteert
u een traverse-oriëntatie (alleen
rechthoekig, scherm wordt
overgeslagen voor ronde kanalen).
Selecteer horizontale traverse voor
traverse-openingen aan de zijkant
van een rechthoekig kanaal.
Selecteer verticaal voor traverseopeningen in de onderkant van een
rechthoekig kanaal.
Druk op

om verder te gaan.

Na het selecteren van de traverseoriëntatie (of na het selecteren van
een rond kanaal), wordt het scherm
Insteekdieptes weergegeven.
Noteer de insteekdieptes voordat
u verder gaat.
Druk op
om verder te gaan naar
het werkscherm Kanaaltraverse.

Steek uw voeler in de eerste positie
die wordt aangegeven door de blauwe
cirkel (de traverse begint linksonder in
het raster). Als u liever op een ander
punt begint, gebruik dan eerst de
pijltjestoetsen om naar een andere
plek in het raster te navigeren. Om
een snelheidsmeting te doen, drukt u
op
. Na het uitvoeren van een
meting gaat de positie automatisch
naar het volgende meetpunt. Merk op
dat onderaan de Vorige meting en het
Gemiddelde van alle uitgevoerde
metingen worden weergegeven.
Wanneer u op
drukt worden alle
stroommetingen weergegeven;
wanneer u op
drukt worden de
snelheidsmetingen getoond.

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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Nadat op elke rasterlocatie een
snelheidsmeting is uitgevoerd, is de
traverse voltooid en wordt u gevraagd
op
te drukken om de traverse te
accepteren. Voordat u de traverse
accepteert, kunt u teruggaan en een
meting opnieuw uitvoeren door met
de navigatietoetsen naar dat punt te
navigeren. Als u klaar bent, drukt u
op
om de Kanaaltraverse af te
ronden en te accepteren. De traverse
wordt opgeslagen in de TESTID die
linksboven wordt vermeld.
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HOOFDSTUK 8

Onderhoud

Reinigen/ontsmetten
•

Zorg ervoor dat de VelociCalc® -meter is uitgeschakeld en niet is
aangesloten op de AC/DC-voeding.

•

NIET rechtstreeks op het product spuiten.

•

Er mogen GEEN vloeistoffen in de het apparaat komen.

•

Maak voor het reinigen een zachte pluisvrije of microvezeldoek
nat met een milde zeepoplossing en veeg vervolgens het scherm
en de behuizing van het scherm met zachte bewegingen schoon
om stof, olie of vingerafdrukvlekken te verwijderen.

•

Voor het desinfecteren volgt hieronder een aanbevolen lijst van
desinfectiemiddelen:
o

Oplossing met bleekwater voor huishoudelijk gebruik
(1/3 kop of 79 ml bleekwater per 1 gallon of 3,8 l water)

o

Isopropylalcohol (≤ 70% alcohol)

o

6% Waterstofperoxide (H₂O₂)

•

Indien nodig kan warm water met zeep worden gebruikt om
kleverige stoffen te verwijderen.

•

Veeg overtollig vocht af met een droge, pluisvrije of
microvezeldoek om de reiniging af te ronden voordat u de meter
weer aanzet.

LET OP
Gebruik GEEN sterke oplosmiddelen zoals ammoniak om
beschadiging van het scherm van de meter te voorkomen.
Gebruik GEEN op papier gebaseerde doeken zoals papieren
handdoeken om krassen op het oppervlak te voorkomen.
Gebruik GEEN desinfectiemiddelen die fenol bevatten.
NIET schoonmaken met sterke aromatische, chloor-, keton-,
ether- of Estherhoudende oplosmiddelen, scherpe gereedschappen
of schuurmiddelen.
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•

Controleer of er geen barsten of scheuren in de behuizing
van de meter zitten. Barsten of scheuren kunnen leiden tot
inconsistenties in de manier waarop de elektronica in de
behuizing wordt ondersteund, wat tot schade kan leiden.

•

Controleer de stroomtoevoer en de kabel om er zeker van te zijn
dat deze niet zijn aangetast. Vervang de voeding als u barsten of
scheuren in de voeding of de kabel aantreft, omdat dit kortsluiting
kan veroorzaken.
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HOOFDSTUK 9

Probleemoplossing
Tabel 1 geeft een overzicht van de symptomen, mogelijke oorzaken
en aanbevolen oplossingen voor problemen die zich regelmatig bij de
VelociCalc®-luchtsnelheidsmeter kunnen voordoen. Neem contact op
met TSI® Incorporated als uw symptoom niet in de lijst voorkomt, of
als geen van de oplossingen uw probleem verhelpt.
Tabel 1. Probleemoplossing voor de VelociCalc®-luchtsnelheidsmeter
Symptoom

Mogelijke oorzaken

Corrigerende maatregel

Geen weergave

Apparaat niet
ingeschakeld

Schakel het apparaat in.

Bijna lege of
lege batterijen

Vervang de
batterijen of sluit de
AC/DC-voeding aan.

Vuile batterijcontacten

Maak de
batterijcontacten schoon.

Uitslagen van
snelheidsmetingen
fluctueren
onstabiel

De stroom fluctueert

Plaats de voeler opnieuw
in een minder turbulente
stroming of pas een
langere tijdconstante toe.

Het instrument
toont een bericht
dat het geheugen
vol is en kan
geen gegevens
meer loggen

Het geheugen is vol

Download indien
nodig de gegevens uit
het geheugen en
VERWIJDER vervolgens
het HELE geheugen.

Er verschijnt
een voeler
foutmelding

Storing in de voeler

Stuur de voeler
voor onderhoud naar
de fabriek.
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HOOFDSTUK 10

Hulp

TSI® Technische ondersteuning/service
Neem contact op met een van de kantoren van TSI® Incorporated
of met uw plaatselijke distributeur om een onderhouds- of
serviceafspraak te maken en een serviceverzoeknummer te
ontvangen. Om een online formulier voor een serviceverzoek
in te vullen, gaat u naar de website van TSI® Incorporated:
tsi.com/service.
Verenigde Staten:
TSI Incorporated
Shoreview, MN VS
Tel:
+1 800-680-1220
+1 651-490-2860
Fax:
+1 651-490-3824
Europa:
TSI Instruments Ltd.
High Wycombe, VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: +44 (0) 149 4 459200
E-mail:
tsiuk@tsi.com
TSI GmbH:
Aachen, DUITSLAND
Telefoon: +49 241-52303-0
E-mail:
tsigmbh@tsi.com
Azië:
TSI Instruments Singapore Pte Ltd
SINGAPORE
Telefoon: +65 6595-6388
Fax:
+65 6595-6399
E-mail:
tsi-singapore@tsi.com
China:
TSI Instrument (Beijing) Co., Ltd.
Haidian District, Beijing, CHINA
Telefoon: +86-10-8219 7688
Fax:
+86-10-8219 7699
E-mail:
tsibeijing@tsi.com
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TSI Locaties regionale kantoren:
*TSI Incorporated – Bezoek onze website www.tsi.com voor
meer informatie.
VS Tel: ............... +1 800 680 1220
VK Tel: ............... +44 149 4 459200
Frankrijk Tel: ..... +33 1 41 19 21 99
Duitsland Tel: ... +49 241 523030
India Tel:............ +91 80 67877200
China Tel: .......... +86 10 8219 7688
Singapore Tel: .. +65 6595 6388
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BIJLAGE A

Specificaties
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
960-Thermo-anemometer Rechte sonde voor
Snelheid en Temperatuur
Bereik: .............................

0 tot 9999 ft/min (0 tot 50 m/s),
0 tot 200°F(-18 tot 93°C)

Nauwkeurigheid: .............

± 3% van de meetuitslag of
± 3 ft/min (± 0,015 m/s), de hoogste
waarde greater1&2, ±0,5°F (±0,3°C)5

Resolutie: ........................

1 ft/min (0,01 m/s), 0,1°F (0,1°C)

962-Thermo-anemometer Scharnierende sonde voor
Snelheid en Temperatuur
Bereik: .............................

0 tot 9999 ft/min (0 tot 50 m/s),
0 tot 200°F (-18 tot 93°C)

Nauwkeurigheid: .............

± 3% van de meetuitslag of
± 3 ft/min (± 0,015 m/s), de hoogste
waarde geldt1&2, ±0,5°F (±0,3°C)5

Resolutie: ........................

1 ft/min (0,01 m/s), 0,1°F (0,1°C)

964 Thermo-anemometer Rechte sonde Snelheid, Temperatuur,
Vochtigheid, Natte bol en Dauwpunt
Bereik: .............................

0 tot 9999 ft/min (0 tot 50 m/s),
14 tot 140°F (-10 tot 60°C),
5 tot 95% RV

Nauwkeurigheid: .............

± 3% van de meetuitslag of ± 3 ft/min
(± 0,015 m/s), de hoogste waarde
geldt1&2, ±0,5°F (±0,3°C)5, ±3% RV6

Resolutie: ........................

1 ft/min (0,01 m/s),
0,1°F (0,1°C), 0,1% RV

966-Thermo-anemometer Scharnierende sonde Snelheid,
Temperatuur, Vochtigheid, Natte bol en Dauwpunt
Bereik: ............................

0 tot 9999 ft/min (0 tot 50 m/s),
14 tot 140°F (-10 tot 60°C),
5 tot 95% RV

Nauwkeurigheid: ............

± 3% van de meetuitslag of
± 3 ft/min (± 0,015 m/s), de hoogste
waarde geldt1&2, ±0,5°F (±0,3°C)5,
±3% RV6

Resolutie: .......................

1 ft/min (0,01 m/s),
0,1°F (0,1°C), 0,1% RV
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Afmeting van sonde van 960- en 964-Thermo-anemometer
Lengte van de sonde: ...........

40 in. (101,6 cm)

Sondediameter van tip: .........
Sondediameter
van basis: ..............................

0,28 in. (7,0 mm)
0,51 in. (13,0 mm)

Afmeting van sonde van 962- en
966-Thermo-anemometer (962, 966)
Lengte van de sonde: ...........

40 in. (101,6 cm)

Sondediameter van tip: .........

0,28 in. (7,0 mm)

Sondediameter van basis: ....

0,51 in. (13,0 mm)

Lengte van
scharnierend deel: ................

6,0 in. (15,24 cm)

Diameter van scharnierpunt: .

0,38 in. (9,5 mm)

Responstijd van thermo-anemometer
Snelheid: ...............................

200 m/sec

Temperatuur:.........................

2 minuten (tot 66% van
de eindwaarde)

Vochtigheid: ..........................

<1 minuut (tot 66% van
de eindwaarde)

995-Roterende schoep 4 in. (100mm) Sonde
Snelheid en Temperatuur
Bereik: ...................................
Nauwkeurigheid: ...................
Resolutie: ..............................

50 tot 6000 ft/min (0,25 tot 30 m/s),
32 tot 140 °F (0 tot 60°C)
±1% + 4 ft/min (±0,02 m/s),
±2,0°F (±1,0°C)
1 ft/min (0,01 m/s), 0,1°F (0,1°C)

980-IAQ-sonde CO2, Temperatuur en Vochtigheid
Bereik: ...................................
Nauwkeurigheid: ...................

Resolutie: ..............................

0 tot 5000 ppm CO2, 5 tot 95% RV,
14 tot 140 °F (-10 tot 60°C)
±3% van de meetuitslag of ±50 ppm
CO2, de hoogste waarde geldt9,
±3% RH6, ±1,0°F (±0,5°C)5
1 ppm CO2, 0,1% RV, 0,1°F (0,1°C)

982-IAQ-sonde CO, CO2, Temperatuur en Vochtigheid
Bereik: ...................................

Nauwkeurigheid: ...................

Resolutie: ..............................
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0 tot 500 ppm CO, 0 tot 5000 ppm
CO2, 5 tot 95% RV, 14 tot 140°F
(-10 tot 60°C)
±3% van de meetuitslag of ±3 ppm
CO, de hoogste waarde geldt8,
±3% van de meetuitslag of ±50 ppm
CO2, de hoogste waarde geldt9,
±3% RH6, ±1,0°F (±0,5°C)5
0,1 ppm CO, 1 ppm CO2, 0,1% RV,
0,1°F (0,1°C)
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Responstijd van 980- en 982-Sonde
Kooldioxide: ....................

20 seconden tot 90% van
de eindwaarde.

Koolmonoxide: ................

<60 seconden tot 90% van
de eindwaarde.

Temperatuur: ..................

30 seconden (90% van eindwaarde,
luchtsnelheid op 400 ft/min [2 m/s])
20 seconden (voor 63% van
de eindwaarde)

Relatieve vochtigheid:........

792- en 794-Thermokoppelsondes Temperatuur
Bereik: .............................

-40 tot 1200°F (-40 tot 650°C)

Nauwkeurigheid5: ............

±0,1% van de meetuitslag +2°F
(±0,056% van de meetuitslag +1,1°C)

Resolutie: ........................

0,1°F (0,1°C)

Pitot-slangen (9630, 9650, 9650-NB)
Bereik3: ..........................
4

250 tot 15500 ft/min (1,27 tot 78,7 m/s)

Nauwkeurigheid : ...........

±1,5% bij 2000 ft/min (10,16 m/s)

Resolutie: .......................

1 ft/min (0,01 m/s)

Kanaalgrootte
Bereik: ............................

1 tot 500 inch in stappen van 0,1 in.
(2,5 tot 1270 cm in stappen van 0,1 cm)

Volumetrische stroomsnelheid
Bereik: ............................

Het reële bereik is een functie van de
reële waarden van snelheid, druk,
kanaalgrootte en K-factor

Warmtestroom (964 of 966 sonde met 9650, 9650-NB)
Bereik: .............................

Functie van snelheid, temperatuur,
vochtigheid, en barometerdruk

Beschikbare metingen: ...

Voelbare warmtestroom, latente
warmtestroom, totale warmtestroom
en voelbare warmtefactor

Meeteenheden: ...............

BTU/uur, kW

Statische/differentiële druk (9630, 9650, 9650-NB)
Range7: ..........................

-15 tot +15 inch H2O
(-28,0 tot +28,0 mm Hg,
-3735 tot +3735 Pa)

Nauwkeurigheid: .............

±1% van de meetuitslag ±0,005 in. H2O
(±1 Pa, ±0,01 mm Hg)

Resolutie: ........................

0,001 in. H2O (0.1 Pa, 0,01 mm Hg)

Barometerdruk
Bereik: ............................

20,36 tot 36,648 in. Hg
(517,15 tot 930,87 mm Hg)

Nauwkeurigheid: ............

±2% van de meetuitslag

Bedienings- en onderhoudshandleiding
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Temperatuurbereik van het instrument
Bedrijfstemperatuur
(elektronica): ..................

40 tot 113°F (5 tot 45°C)

Bedrijfstemperatuur
(sonde): ..........................

14 tot 140°F (-10 tot 60°C)

Tijdens opslag: ...............

-4 tot 140°F (-20 tot 60°C)

Werkingscondities van het instrument
Hoogte tot 4000 meter (alleen beperkt wanneer aangesloten
op de AC/DC-adapter)
Relatieve vochtigheid tot 80%, niet condenserend
Mate van vervuiling II
Overspanningscategorie II
Gegevensopslagcapaciteit
Bereik: ............................

162.200 monsters en 200 TESTID's
(één monster kan meerdere
meettypes bevatten)

Logging-interval
Intervallen:......................

1 seconde tot 1 uur

Tijdsconstante
Intervallen:......................

door gebruiker te selecteren

Uitwendige afmetingen van de meter
3,2 in.  9,5 in.  1,6 in. (8,1 cm  24,1 cm  4,1 cm)
Gewicht van de meter
Gewicht met batterijen: ..

0,9 lbs (0,41kg)

Voedingsvereisten
Vier (4) AA-batterijen (meegeleverd) of AC/DC-voeding
P/N 6013125

1
2

3

4

5

6

7
8

9

50

Invoer: ............................

100 tot 240 VAC, 50 tot 60 Hz, 1.0A

Uitvoer: ...........................

12 VDC, 3,0A

Temperatuur gecompenseerd voor een luchttemperatuurbereik van 40 tot 150°F
(5 tot 65°C).
De nauwkeurigheidsvermelding van ± 3,0% van de meetuitslag of ± ± 3 ft/min
(0,015 m/s) - de hoogste waarde geldt - is van toepassing vanaf 30 ft/min t/m
9999 ft/min (0,15 m/s t/m 50 m/s).
Druksnelheidsmetingen lager dan 1000 ft/min (5 m/s) worden afgeraden.
Deze zijn het meest geschikt voor snelheden hoger dan 2000 ft/min (10,00 m/s). Het
bereik kan variëren afhankelijk van de barometerdruk.
De nauwkeurigheid is een functie van de conversie van druk in snelheid.
De conversienauwkeurigheid wordt beter naarmate de reële drukwaarde toeneemt.
Nauwkeurigheid met de instrumentbehuizing 77°F (25°C), voeg een
onzekerheidsmarge toe van 0,05°F/°F (0,03°C/°C) voor veranderingen in de
temperatuur van het instrument.
Nauwkeurigheid met sonde bij 77°F (25°C). Voeg een onzekerheidsmarge toe van of
0,1% RV/°F (0,2% RV/°C) voor veranderingen in de temperatuur van het instrument.
Dit is inclusief 1% hysterese.
Overdrukbereik = 190 in. H2O (7 psi, 360 mmHg, 48 kPa).
Bij 77°F (25°C). Voeg een onzekerheidsmarge toe van ±0,2%/°F (0,36%/°C) voor
veranderingen in temperatuur.
Bij kalibratietemperatuur. Voeg een onzekerheidsmarge toe van ±0,28%/°F (0,5%/°C)
voor veranderingen in temperatuur.
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