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1. ALgemeen 

1.1 Introductie 

De Traqc-2 PC is een draagbaar kalibratie-instrument, waarmee op locatie een kalibratie kan worden uitgevoerd: 

• door een extern circuit, middels een aangesloten druktoevoer (max. 10 bar), van druk te voorzien. Hierna 
kan de aangebrachte druk worden afgelezen op het display. 

• door direct de druk van een aangesloten extern circuit te meten (max. 10 bar). 
Ook kan met de Traqc-2 PC een lektest worden uitgevoerd. 
De ingebouwde drukcel is gekalibreerd, waarmee is vastgesteld dat de gemeten waarde ligt binnen de in de 
specificaties beschreven nauwkeurigheid. 

1.2 Garantie 
Tijdens het ontwerp en de fabricage van dit instrument is maximale aandacht besteed aan kwaliteit en 
duurzaamheid. 
Deze handleiding bevat informatie die nodig is voor een veilig en effectief gebruik van de mogelijkheden van het 
instrument. 
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het instrument bedient. Hierdoor kan mogelijke schade aan het 
instrument of schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het instrument worden voorkomen. 
Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. garandeert het instrument in overeenstemming met de 
standaardvoorwaarden voor de instrumenthandel zoals uitgegeven door de Vereniging met de naam "Federatie Het 
Instrument" (gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Utrecht op 13 januari 1993 onder nummer 16/93 en bij de 
Kamer van Koophandel en Industrie op 18 januari 1993). Een exemplaar is op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten 
gedurende een periode van 1 jaar vanaf de datum van verzending. Als dit product tijdens deze garantieperiode 
defect blijkt te zijn, zal Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V., na toekenning, het defecte product kosteloos 
repareren (onderdelen en arbeid), of een vervangend product aanbieden in ruil voor het defecte product. 
 
Om service onder deze garantie te verkrijgen, moet de klant Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. op de hoogte 
brengen van het defect vóór het verstrijken van de garantieperiode en passende regelingen treffen voor de 
uitvoering van de service. 
 
De klant is verantwoordelijk voor het verpakken en verzenden van het defecte product naar het door Tradinco 
Instrumenten-Apparaten B.V. aangewezen servicecentrum, met vooruitbetaalde verzendkosten. 
Als er geen defect wordt gevonden, kan de klant de kosten van het onderzoek in rekening worden gebracht. 
Deze garantie is niet van toepassing op defecten, storingen of schade veroorzaakt door: 

• Onjuist gebruik van het instrument 
• Lekkende batterij 
• Normale slijtage van het product 
• Modificaties of reparaties die zijn uitgevoerd door derden 
• Implementatie van wijzigingen aan het product die niet worden geleverd of geïmplementeerd door 

Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. 
 
Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. en haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, 
incidentele of gevolgschade, ongeacht of Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. of de verkoper van tevoren op de 
hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. 
Het typenummer van het product, zoals vermeld op het typeplaatje van het instrument, moet altijd worden vermeld 
in alle correspondentie over het product. 
 
Tradinco Instrumenten-Apparaten b.v.  
Radonstraat 250 
2718 TB  Zoetermeer 
The Netherlands 
+31 79 2033133 
www.tradinco.com 
info@tradinco.com 
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1.3 Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. Service 

Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. heeft zich ingespannen om volledige en actuele informatie te verstrekken 
voor het juiste gebruik van de apparatuur. Als er vragen zijn over deze handleiding, het juiste gebruik van de 
instrument, of als u problemen hebt met het gebruik van het instrument en u vindt het antwoord niet in deze 
handleiding, neem dan contact op met Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. voor persoonlijke assistentie. Wij 
staan klaar om te helpen. 

1.4 Calibration Services 

Naast het onderhoud van onze eigen producten, biedt Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. complete 
drukkalibratieservices voor veel drukinstrumenten. Deze service omvat een certificaat van overeenstemming en 
kalibratie en een verslag van traceerbaarheid naar de druknormen van de Nederlandse Raad voor Accreditatie. 

1.5 Accreditatie 

Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. is geregistreerd volgens ISO 9001: 2015. Het kalibratieprogramma bij 
Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie, RvA, en 
voldoet aan ISO 17025: 2017. 

1.6 Verpakken voor transport 

Als het product naar een andere locatie moet worden verzonden of om welke reden dan ook via een gewone koerier 
moet worden geretourneerd, moet het goed worden verpakt om het risico op schade te minimaliseren. De 
aanbevolen verpakkingsmethode is om het instrument in een container te plaatsen, aan alle kanten omgeven met 
minstens vier centimeter schokdempend materiaal zoals piepschuimpinda's. 
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2. Veiligheidssymbolen, kennisgevingen en waarschuwingen 

Dit waarschuwingssymbool duidt op gevaar voor het systeem en materiaal als de beoogde 
veiligheidsmaatregelen niet worden genomen, of geeft aan dat gevaar voor letsel voor personen en het 
milieu en / of aanzienlijke materiële schade (dodelijk gevaar, gevaar voor letsel) zal optreden als de 
beoogde veiligheidsvoorzorgsmaatregelen niet worden genomen. 
 
Dit waarschuwingssymbool geeft explosiegevaar aan voor het systeem en materiaal als de beoogde 
veiligheidsmaatregelen niet worden genomen. 
 
 Dit kennisgevingssymbool geeft geen veiligheidskennisgevingen aan, maar informatie voor een beter 
begrip van de feiten. 

2.1 Verantwoord gebruik van de Traqc-2 PC 

Om de veiligheid te waarborgen, moet de bediener ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
•  Het systeem wordt correct gebruikt, er worden geen gevaarlijke media gebruikt en alle technische 

specificaties worden nageleefd. 
•  Het systeem bevindt zich in perfecte staat. 

• De bedieningshandleiding is leesbaar en toegankelijk voor de gebruiker op de locatie van het systeem. 

• Het instrument wordt alleen bediend en onderhouden door bevoegd en gekwalificeerd personeel. 

• De gebruiker is geïnstrueerd over industriële veiligheid en milieubescherming en is op de hoogte van alle 
bedieningsinstructies en veiligheidsmaatregelen die relevant zijn voor de bepaalde toepassing. 

2.1 Algemene veiligheidsinstructies 

Het systeem mag alleen worden bediend door opgeleid personeel dat bekend is met deze handleiding en de 
bediening van het instrument.  

De accu van Traqc-2 PC dient regelmatig te worden opgeladen. Gebruik hiervoor alleen de bijgeleverde 
USB-kabel, welke aangesloten mag worden op een USB-oplaadpunt dat maximaal 500 mA/hr afgeeft. Dit 
om overbelasting van de inwendige elektronica te voorkomen.  

 Een voorwaarde voor een probleemloze en veilige werking van dit systeem is goed transport, juiste opslag, 
installatie, montage en correct gebruik, evenals zorgvuldige bediening en onderhoud.  

Elke bediending die niet in deze instructies wordt beschreven, moet worden verboden. Het instrument 
moet met zorg worden behandeld die nodig is voor een elektronisch precisie-instrument (beschermen 
tegen vocht, stoten, sterke magnetische velden, statische elektriciteit en extreme temperaturen). Steek 
geen voorwerpen in het instrument. 
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2.2 Waarschuwingen 

WAARSCHUWING: DRUK! Gassen onder druk zijn potentieel gevaarlijk. In deze gassen opgeslagen energie 
kan plotseling en met extreme kracht worden vrijgegeven. Druksystemen mogen alleen worden 
geassembleerd en bediend door personeel dat is opgeleid in de juiste veiligheidspraktijken. 

 Ontkoppel geen drukaansluiting van het instrument wanneer er een meting wordt uitgevoerd. De kans op 
letsel bestaat als procesverbindingen worden verbroken, veroorzaakt door het expanderende gas. 

 VOORZICHTIG: Lektesten en druktesten met gecomprimeerde gassen kunnen leiden tot extra risico's als 
gevolg van het vrijkomen van opgeslagen energie (bijv. barsten van het systeem, vliegende objecten). Neem 
passende maatregelen (bijv. Afscherming, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)) om 
gevaarlijke situaties te voorkomen die kunnen leiden tot lichamelijk letsel). 

LET OP: Gebruik het juiste drukmedium. Gebruik alleen schone, droge lucht of stikstofgas. Dit instrument is 
niet ontworpen voor zuurstofgebruik. 

 WAARSCHUWING: NIET EXPLOSIEVEILIG! Gebruik van dit instrument in een gebied waar apparaten met 
intrinsiek veilige classificatie wordt aanbevolen, is verboden! 

WAARSCHUWING: Afneembaar laadsnoer met onvoldoende draaddikte mag niet worden gebruikt. 

WAARSCHUWING: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de druk in 
circuits die zijn aangesloten op het instrument nooit hoger zal worden dan de  veilige werkdruk. In het geval 
dat de maximaal veilige werkdruk van een te testen circuit / systeem lager is dan de maximaal verkrijgbare 
uitgangsdruk van het instrument, moet de operator die de tests uitvoert vooraf worden geïnstrueerd over 
de maximale veilige werkdruk van de UUT. 

 Afhankelijk van het volume en de druk in de UUT kunnen de risico's voor mens en materiaal zeer hoog zijn. 
Om die reden moet de eindgebruiker ervoor zorgen dat maximale drukniveaus voor elk circuit worden 
vastgesteld zoals wettelijk bepaald. (Europese richtlijn 2014/68 / EU of vergelijkbare richtlijnen / 
verplichtingen zijn gespecificeerd en van toepassing in het land van gebruik.) 

 Vanwege het potentiële risico voor mensen in de buurt van systemen / circuits onder druk, moet de 
eindgebruiker ervoor zorgen dat risico's tot een minimum worden beperkt door schermen, waarschuwen, 
doorgang of toegang tot het gebied te verbieden zolang het risico bestaat. 

Sluit geen hogere spanningen aan dan aangegeven in de specificaties op het instrument. Als hogere 
spanningen worden aangesloten, kan de interfacebesturing worden beschadigd. 

Dit instrument is voorzien van een overdrukbeveiliging, welke de druksensor beschermd tegen overdruk. 
Zodra de druk op de druksensor oploopt tot 1 bar boven het voor het instrument gespecificeerde 
meetbereik, zal de toevoer naar de druksensor worden afgesloten om de druksensor tegen beschadiging te 
beschermen. 
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3. Over de Traqc-2 PC 

3.1 Functioneren van Traqc-2 PC 

Met de Traqc-2 PC kan een kalibratie, een eenvoudige drukmeting of een lektest worden uitgevoerd. Met de Traqc-2 
PC kan geen druk gegenereerd worden. Wel kan met behulp van een, desgewenst met het reduceerventiel 
geregelde, toevoerdruk een UUT onder de druk worden gezet. Deze druk kan op het display worden afgelezen. De 
eenheid van de drukaflezing kan, door het kort indrukken van de drukknop, ingesteld worden op psi, bar of kPa. De 
drukweergave op het display kan genuld worden door de drukknop langer ingedrukt te houden. 

3.2 Termen bij gebruik 

3.2.1 Bedieningspaneel en drukschema 

ID Functie Beschrijving 
SC Aansluitpunt T.bv. aansluiten externe druktoevoer 
PCV Reduceerventiel T.b.v. regelen van de druk naar aansluiting TEST 1 & 2 
PS Keuzeschakelaar Wel of niet toelaten van gereduceerde druk naar  

 aansluiting TEST 1 
TEST 1 Testaansluiting 1 Testpunt waar UUT op kan worden aangesloten 
TEST 2 Testaansluiting 2 Testpunt waar UUT op kan worden aangesloten 
OFF / ON Aan / uitschakelaar T.b.v. Aan- of uitschakelen Traqc-2 PC 
ZERO / UNIT Drukknop T.b.v. het op nul stellen van het display of wijzigen van de 

 meeteenheid 
PT Drukmeetcel Meet de druk 
 PSS Overdrukbeveiliging Beschermd druksensor tegen overdruk 
 

 

 Onderstreepte componenten zijn zichtbaar  

PT PSS TEST 1 & 2 PS PCV SC 
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3.2.2 Termen op het display 

Term Beschrijving 
P test [bar/psi/kPa] Testdruk 

3.2.3 Tekst in de handleiding 

Term Beschrijving Betekenis 
CW Clock Wise, met de klok mee 
CCW Counter Clock Wise, tegen de klok in 
UUT Aangesloten te testen instrument 

3.3   Het instrument nader bekeken 

 
 
 
 
 
 

Oplaadaansluiting 
USB B  
onder draaibare 
flap 

Pressure control valve 2-standenschakelaar 

Testaansluitingen 

Aan/Uitschakelaar 

Nul/eenheidschakelaar 

Display 

Aansluitpunt 
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4. Bediening van de Traqc-2 

 
Op de aansluiting voor toevoerdruk dient een druk aangesloten te worden welke niet hoger is dan 10 bar. 
 
 
Aan de aansluitingen voor drukmeting, TEST 1 & TEST 2, mag nooit meer worden aangeboden dan het 
maximale drukbereik volgens de type-sticker. 

 

4.1 Aan/Uit-schakelaar 

Om het instrument in- en uit te schakelen 

4.2 Nul/eenheidschakelaar 

Het instrument is voorzien van een drukknop waarmee twee functies bediend kunnen worden: 
- Het nullen van de uitlezing. Houdt hiervoor de drukknop ten minste 3 seconden ingedrukt. 
- Het wijzigen van de eenheid die op het display wordt getoond. Druk hiervoor de drukknop kort in. 

  

Opbergvak 
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4.3 Display 

Op het display kan het volgende worden afgelezen: 
- Batterijstatus 
- Testdruk 

 

 

4.4 2-Standenschakelaar 

Het instrument is voorzien van een 2-standenschakelaar waarmee twee functies bediend kunnen worden: 
- De druk die komt vanaf het reduceerventiel, wordt doorgelaten naar de druksensor en naar de 

testaansluitingen TEST 1 & TEST 2. 

- Testaansluitingen TEST 1, TEST 2 en de druksensor worden van het reduceerventiel afgesloten.  
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5. Gebruik van de Traqc-2 

5.1 Toevoerdruk aanbrengen op UUT 

- Schakel het instrument in  
- Stel met de drukknop de gewenste eenheid voor de drukuitlezing in (barg, psig of kPag) 

Druk kort op de Zero/Unit-knop om de eenheid te wijzigen 
- Draai de keuzeschakelaar in de doorlaat-richting 
- Draai de PCV geheel tegen de klok in  

Er zal nu geen druk worden opgebouwd na het reduceerventiel 
- Sluit een toevoerdruk aan op aansluiting SC 

Ten hoogste 10 bar! 
- Sluit de UUT aan op aansluiting TEST 1 of TEST 2 

M.b.v. Polyflo-koppeling 
- Nul de drukuitlezing 

Houdt de Zero/Unit-knop 3 seconden ingedrukt 

5.2 Vergelijkende meting uitvoeren 

- Bedien het instrument zoals beschreven in 5.1 
- Draai PCV clock wise, zodanig dat de juiste druk wordt aangebracht op het UUT 

Lees de druk af op het display 
- Draai de keuzeschakelaar in de blokkeerrichting 
- Wacht tot de druk is gestabiliseerd 

Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan dat enige tijd duren. 
- Lees het verschil in druk tussen de Traqc-2 PC en het UUT af 

5.3 Lektest uitvoeren 

- Bedien het instrument zoals beschreven in 5.1 
- Draai PCV clock wise, zodanig dat de juiste druk wordt aangebracht op het UUT 

Lees de druk af op het display 
- Draai de keuzeschakelaar in de blokkeerrichting 

Het interne circuit van de Traqc-2 dat deel uitmaakt van de lektest is nu zo kort mogelijk. 
- Wacht tot de druk is gestabiliseerd 

Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan dat enige tijd duren. 
- Nul de drukuitlezing met de Zero/Unit-knop 

Houdt de Zero/Unit-knop ten minste 3 seconden ingedrukt 
- Nu kan het drukverloop afgelezen worden in het display 

5.4 Externe druk meten 

Met de Traqc-2 kan een druk van een UUT gemeten worden als geen druk hoeft te worden gegenereerd. De druk is 
dan direct op het display af te lezen. Het testcircuit en de Traqc-2 is zo kort mogelijk: 

- Nul de drukuitlezing met de Zero/Unit-knop 
Houdt de Zero/Unit-knop ten minste 3 seconden ingedrukt 

- Sluit het UUT aan op testaansluiting TEST 1 of TEST 2 
- Breng met het UUT de druk aan 
- Lees de druk af op het display 

5.5 Opladen van accu 

De Traqc-2 is voorzien van een Lithium-Ion-accu, welke met enige regelmaat opgeladen dient te worden. De status 
van de accu is, bij een ingeschakeld instrument, zichtbaar op het display. 
Voor het opladen zijn de USB-kabel en de USB-oplaadaansluiting bedoeld. Gebruik voor het opladen altijd de 
meegeleverde kabel. Of een soortgelijke kabel met een maximale lengte van 0,8 meter. 
De laadspecificaties zijn: 

- Maximaal 500 mA 
- 5 VDC 
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6. Onderhoud 

6.1 Onderhoud 

De Traqc-2 moet, afhankelijk van het aantal bedrijfsuren, met enige regelmaat onderhouden worden. Geadviseerd 
wordt om contact op te nemen met onze serviceafdeling voor een onderhoudsadviesadvies op maat. 

6.2 Kalibratie 

Uw Traqc-2 is voorzien van een drukmeetcel, waarvan in de loop van de tijd de meetnauwkeurigheid verloopt. Dit is 
een natuurlijk proces. Om er zeker van te zijn dat uw Traqc-2 altijd de juiste meetwaarde aangeeft op het display, 
moet de Traqc-2 met enige regelmaat gekalibreerd worden bij Tradinco. De frequentie van de kalibratie (jaarlijks, 2-
jaarlijks, of anders) hangt onder andere af van het aantal bedrijfsuren en de door u vereiste meetnauwkeurigheid. 
Neemt u voor een advies op maat contact op met onze serviceafdeling. 
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7. Specificaties 
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8. Verklaring van overeenstemming 
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