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HANDLEIDING
De FlowFinderMK2 ® is de opvolger van vertrouwde FlowFinder ®  en al 25 jaar een begrip 
als het gaat om het inregelen van de debieten van luchttoevoer- en afvoersystemen. 
Uniek aan de nieuwe FlowFinderMK2 is de volledige nuldrukcompensatie in het meetbereik 
van 10 tot 550 m3/uur en daarboven een berekende compensatie voor tegendruk tot 850 
m3/uur.

“VALIDEREN ÉN INREGELEN VAN SYSTEMEN” 

● Groot bereik (10 tot 850 m3/uur, voor 
toevoer en afvoer)

● Licht en makkelijk hanteerbaar
● Korte meetcyclus
● Met volle batterij 8 uur meten
●	 Hoge nauwkeurigheid

● Ventilatiesystemen, ook met lage 
eindweerstand

● Kleine luchthoeveelheden
● WTW installaties
● Natuurlijke ventilatie
● Grotere roosters (met optionele 

opzetstukken of middels ‘sommatie’)

Standaarduitrusting:
● Batterijlader
● Transportkoffer
● Gebruiksaanwijzing
● Kalibratiecertificaat (traceerbaar naar 

primaire standaarden)

Opties: 
● Opzetstuk voor roosters 600x600mm
● Extra batterij

Kenmerken Toepassingen

De nieuwe standaard in luchtdebietmeting
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Ondanks het feit dat deze handleiding met zorg is samengesteld, aanvaardt Acin Instrumenten BV geen aansprakelijkheid voor 
fouten in de handleiding en de mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien. 
Wij zijn uiteraard zeer geïnteresseerd in uw bevindingen en aanvullingen.

Geen enkel deel van deze  uitgave mag worden gereproduceerd en/of gepubliceerd in print, fotokopie, microfilm of andere 
wijze zonder voorafgaande toestemming door Acin Instrumenten BV.
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2. SPECIFICATIES VAN DE FLOWFINDERMK2

SPECIFICATIES FF MK2
volumestroombereik (toevoer en afvoer) 10..550 m³/uur met nuldrukcompensatie

551..850 m³/uur met berekende compensatie
luchttemperatuurbereik -20..+80oC
onzekerheid (bij 20°C) * 3% v.d. aflezing, met een minimum van 3 m³/uur
reproduceerbaarheid beter dan 1% met een minimum van 3 m³/uur
resolutie nuldrukmeter 1 m³/uur
temperatuurbereik -20..80°C
RV bereik 0..100%
gebruiksduur na volledig laden batterij 8 uur
gewicht 2230 gram, incl. batterij

afmetingen FlowFindermk2 ø 260 x 350mm

Controleer de aanwezigheid van alle 
onderdelen van de FlowFinderMK2 aan 
de hand van de paklijst. Vermijd het 
optillen van de FlowFinderMK2 aan de 
opzetstukken.

* nauwkeurigheid is gedefinieerd als de wortel uit de som der kwadraten van non-liniariteit, hysterese en reproduceerbaarheid

1. ONDERDELEN VAN DE FLOWFINDER MK2

1. FlowFinderMK2 met display
2. Transportkoffer (afsluitbaar met sleutel)
3. Batterij (bevestigd op de FlowFinderMK2, of 

opgeborgen in de koffer)
4. Batterijlader
5. Opzetstuk 230x230x145mm
6. Opzetstuk 600x600mm (optioneel)
7. Micro SD card, USB adapter, SD adapter
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3. VERWIJDEREN EN OPLADEN 
VAN DE BATTERIJ

5. HET DISPLAY IN DE MEETSTAND

4. INSCHAKELEN VAN DE  
FLOWFINDERMK2

Druk op de knop aan de linkerzijde van 
het display. Het display start op in de 
meetstand en de FlowFinderMK2 is daar-
mee direct klaar voor gebruik. 

Belangrijk: 
Indien de batterij van de FlowFinderMK2  langere tijd niet is gebruikt, dient u deze eerst volledig op te 
laden. Extra batterijen zijn bij Acin te koop. 

Het display in de meetstand geeft een 
aantal parameters weer:

Onder de aanduiding van het debiet bevindt zich een balk die tijdens de meting gedeeltelijk groen oplicht. 
Dit is afhankelijk van de hoeveelheid gemeten lucht.

1. tijd
2. datum
3. USB aangesloten ja/nee
4. batterijstatus
5. te compenseren drukverschil ΔP in 

Pascal
6. temperatuur in °C of °F
7. relatieve vochtigheid RV in %
8. gemeten debiet in l/s, m³/u of CFM

De batterij moet worden losgekoppeld 
van de FlowFinderMK2 voordat de oplader 
kan worden aangesloten. Wanneer de  
oplader is ingeschakeld, geeft de kleur 
van de LED de status weer:  

De batterij kan worden verwijderd door de binnenste witte schijf van de knop tegen de klok in los te draaien. 
Schuif daarna de hele knop en vervolgens de batterij van de as af. 

geel  : geen batterij aangesloten 
oranje  : snel laden 
groen-geel : batterij vol

groen  : volledig geladen 
oranje-groen : foutmelding



5.  Wijzig de datum:
 5.1 Toets op datum
 5.2 Voer het jaar in (jjjj)
 5.3 OK
 5.4 Voer de maand in (mm)
 5.5 OK
 5.6 Voer de dag in (dd)
 5.7 OK

6. Wijzig de tijd:
 6.1 Toets op tijd 
 6.2 Voer het uur in (0 tot 23) 
 6.3 OK
 6.4 Voer de minuten in
 6.5 OK

6 Handleiding 21-05-2013

6. STANDAARD INSTELLINGEN

Druk op de witte pijl in de rechter bovenhoek van het beginscherm om naar het Start Menu te gaan.
Kies Opties. 
In het scherm dat nu verschijnt, kunnen via een menu de instellingen gewijzigd worden.
Deze instellingen worden als standaard instellingen opgeslagen.

1. Kies de taal: Nederlands of Engels en ga naar Eenheden
2. Kies de temperatuuraanduiding: Fahrenheit of Celsius
3. Kies de aanduiding voor het debiet: l/s, m³/u of CFM

Verlaat dit menu door opnieuw op de witte pijl te drukken. Het Start Menu verschijnt weer

4. Kies voor inregelen of valideren als standaard opstartfunktie van de FlowFinderMK2. 

In ruststand bevindt zich onder deze balk een:

Aan de zijkanten van het display zitten een slot voor een micro SD kaart, een mini USB poort en een pro-
grammeerkabelaansluiting. Op dit moment kunnen de SD kaart en de USB poort nog niet worden gebruikt. 

1. knipperende ‘0’    : dit betekent dat de FF is ingesteld op inregelen
2. ‘- - -‘    : dit betekent dat de FF is ingesteld op valideren
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Voor het meten van een ventiel met een laag de-
biet, kan de FlowFinderMK2 zonder opzetstuk wor-
den gebruikt. Wanneer een hoog debiet gemeten 
moet worden, is het rechte opzetstuk nodig. Dit 
opzetstuk wordt op het huis van de FlowFinderMK2 
gezet en op z’n plaats gehouden door de O-ringen 
over de kleine zwarte knoppen  te trekken. Voor het 
600x600mm opzetstuk kan dezelfde methode worden 
gebruikt. Vermijd de FlowFinderMK2 op te tillen aan de 
opzetstukken.

Indien de FF wordt gebruikt voor inregelen van een ventiel, zal tijdens dit inregelen de meting telkens 
opnieuw worden uitgevoerd door de FF, totdat het ventiel is ingesteld op het gewenste debiet en u de meting 
stopt door op het rode knopje te drukken. 
Indien de FF wordt gebruikt voor validatie van een ventiel, zal de meting automatisch stoppen. De gemeten 
waarde blijft in het display staan. Door het rode knopje in te drukken stelt u het debiet weer op ‘0’.

8. METEN MET DE FLOWFINDERMK2

7. GEBRUIK VAN HET RECHTE OPZETSTUK 
    230X230X145 EN HET OPZETSTUK 600X600MM.

1. Bepaal of u de FlowFinderMK2 wilt gebruiken voor het inregelen van 
een ventiel of voor validatie. U kunt de actuele instelling in het 
scherm herkennen aan de knipperende ‘0’ (inregelen) of de ‘- - -‘ 
(validatie).

2. Houd de FlowFinderMK2 links en rechts vast aan de grote knoppen 
en plaats het instrument over het ventiel dat u wilt gaan meten. 
Zorg voor een goede aansluiting, zodat geen valse lucht wordt 
gemeten. 

3. Houd het rode drukknopje op de linkerknop (niet te verwarren met 
de knop op het display) kort ingedrukt om de meting te starten. In 
het display verschijnt de mededeling “compenseren druk”  en na 
enkele seconden de mededeling ”meten”. Ook verschijnt aan de 
onderkant van het display een pijl die de richting van de luchtst-
room in het ventiel aangeeft. 

4. 4. Na zo’n 10 seconden verschijnt de uitkomst van de meting in 
l/s, m³/u of CFM.

Verlaat het menu door opnieuw op de witte pijl te drukken. Het Start 
Menu verschijnt.
Vanuit het Start Menu komt de FlowFinderMK2 in de meetstand door 
op inregelen of validatie te toetsen.
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9. HERHALEN VAN EEN METING

10. ‘SOMMATIE’ VAN METINGEN

11. OPSLAAN VAN MEETGEGEVENS

Ten gevolge van variaties in het ventilatiesysteem zelf en de meetonzekerheid van de FlowFinderMK2,  raden 
wij aan een ventiel kort na elkaar 2 à 3 keer te meten. 
Direct na een meting kan een volgende worden gestart door op het rode knopje in te drukken. Wacht wel 
eerst totdat de ventilator in de FF stil staat bij lage debieten, of nog draait door de luchtstroom zonder dat 
een compensatie is uitgevoerd.

Dankzij de nuldrukcompensatie van de FlowFinderMK2  is het mogelijk om de luchtstroom door een gedeelte 
van een rooster te meten. Doordat de FlowFinderMK2  actief de eigen weerstand compenseert, zal de 
luchtstroom door het vrijgelaten deel van het rooster niet veranderen. 
Zo kan bijvoorbeeld het debiet door een lijnrooster worden gemeten, door de FF op het rooster gelijkmatig 
te verplaatsen na iedere meting, en de gemeten waardes bij elkaar op te tellen (sommatie). 

1. Verricht een meting zoals beschreven in hoofdstuk 8.
2. Na de meting verschijnt de meetwaarde en ‘opslaan’.

3. Kies opslaan.
4. Nu verschijnt een overzicht van ruimtes waaruit u kunt kiezen.

5. Kies de betreffende ruimte.
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12. HET VERWERKEN VAN DE MEETGEGEVENS
1. Schakel de FlowFinderMK2 uit.
2. Neem de microSD kaart uit de display module door het eerst in te drukken.
3. Plaats de microSD kaart in de microSD reader in geval van gebruik met USB ingang- of in de microSD
 adapter in geval van het gebruik van de SD ingang.
4. De computer opent het window ‘automatisch afspelen’.
5. Kies ‘Map en bestanden weergeven’.

6. Vervolgens dient u een nummer aan de ruimte toe te voegen.

7. Kies een nummer.
8. Het display keert terug in menu om een volgende meting te doen.
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6. U ziet nu tekstbestanden verschijnen waarin de meetgegevens zijn vastgelegd. Op de file ‘names’ 
 komen we later terug.

7. De meetgegevens zien er als volgt uit.

13. VERWERKING VIA EXCEL
1. Schakel de FlowFinderMK2 uit.
2. Neem de microSD kaart uit de display module door het eerst in te drukken.
3. Plaats de microSD kaart in de microSD reader in geval van gebruik met USB ingang- of in de 
 microSD adapter in geval van het gebruik van de SD ingang.
4. Negeer de window ‘automatisch afspelen’.
5. Open Exel.
6. Kies ‘gegevens’.
7. Kies ‘van tekst’ ‘Wizard tekst importeren’ wordt geactiveerd.
8. Kies nu de file waarin de gegevens zijn opgeslagen. (stap1)
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14. HET AANPASSEN VAN DE BENAMING VAN DE TE METEN RUIMTEN 
 (OBJECTEN OF ORNAMENTEN)

1. Plaats de microSD via de USB of microSD adapter in de PC.
2. Open Microsoft assessoiries en WordPad.
3. Kies binnen WordPad openen en vervolgens ‘deze computer’
4. Kies nu ‘SD’.
5. Kies nu ‘names’.
6. U ziet nu de namen staan tussen de rechthoekige haken.

9. Kies volgende.
10. Kies hier Puntkomma. (stap 2)
11. Kies in stap 3 ‘voltooien’.

12. De gegevens zijn nu geïmporteerd en gereed om verder te verwerken.
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15. NOODSTOP

18. KALIBRATIE

16. UITSCHAKELEN VAN DE FLOWFINDERMK2

17. OPBERGEN VAN DE FLOWFINDERMK2

Wanneer een meting voor wat voor reden dan ook onderbroken dient te worden, kan dit tijdens de meting 
worden gedaan door even op het rode knopje te drukken. 

Het wordt aanbevolen om de FlowFinderMK2 ieder jaar te laten kalibreren. U kunt het instrument in de trans-
portkoffer sturen naar Acin bv, De Bruyn Kopsstraat 5, 2288 EC Rijswijk.

Druk op het verzonken knopje aan de linkerkant van het display. Het display 
wordt voor een kort moment zwart en toont daarna een scherm met instel-
lingen. In het display verschijnt o.a. het serienummer, de softwareversie en de 
laatste kalibratiedatum. Deze informatie kan ook opgevraagd worden via het 
Opties scherm en het vakje Informatie

1. Zet het opzetstuk omgekeerd over de bovenkant van de FlowFinderMK2.
2. Plaats de FlowFinderMK2 in de koffer met het display naar boven. Let op dat het display niet gekanteld is, 
 maar plat ligt. 
3. Achter de elastieken in de koffer kunnen papieren worden opgeborgen. 
4.  Wanneer enige weerstand wordt gevoeld bij het sluiten van het deksel, dient u niet door te duwen, maar 
 de oorzaak weg te nemen.
5. Wanneer u de FlowFinderMK2 langere tijd niet gebruikt, dient u de batterij te verwijderen. Deze kan in de 
 bodem van de koffer worden opgeborgen.
6. Indien de FlowFinderMK2 meerdere weken niet is gebruikt, dient de batterij eerst volledig opgeladen 
 te worden.

7. De namen kunt u nu wijzigen.
8. Door nu de file weer op te slaan worden de nieuwe namen weer op de microSD opgeslagen.
9. LET OP, Altijd rechthoekige haken gebruiken.
10. U kunt meer namen op de microSD kaart aanmaken allen deze zullen niet zichtbaar zijn. Daarin is 
 de software van de FlowFinder niet voorzien.
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19. AANTEKENINGEN

Model FlowFinderMK2

Serienummer huis                                                  Serienummer batterij

Geleverd aan

Contactpersoon

Afdeling

Adres

Postcode/Plaats

Land

Telefoon

Email

DATUM: 

Laatste kalibratie Initialen Opmerkingen Volgende kalibratie


