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Gefeliciteerd

Met de GlassBuddy Plus heeft u een hoogwaardig meettoestel voor de analyse van vlakglas in handen: 
Of het nu gaat om enkel glas, gelaagd glas of isolatieglas, in gemonteerde of verwijderde staat - en dit alles 
voor monolithisch glas, dubbel of driedubbel isolatieglas. Binnen enkele seconden geeft de lasertechnologie 
van het toestel informatie over glasdikte, glasopbouw, coatings, tussenlagen en hun positie in slechts één 
meetproces en met een nauwkeurigheid van + /- 0,1 millimeter. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door 
om vertrouwd te raken met de eenvoudige bediening. Zo kunt u optimaal profiteren van alle voordelen van 
uw nieuwe GlassBuddy Plus.

Beoogd gebruik

De GlassBuddy Plus is een digitaal meettoestel voor het bepalen van de glasdikte van monolithische begla-
zing, dubbele isolerende beglazing en driedubbele isolerende beglazing, zelfs in ingebouwde toestand. 
Bovendien kunnen tot drie sterk reflecterende coatings worden weergegeven. Vooral in het geval van coa-
tings die niet voldoende reageren op de gebruikte lasergolflengte of in het geval van superstructuren die 
sterk afwijken van de norm, kunnen er in individuele gevallen onjuiste resultaten optreden (zwak reflecteren-
de/absorberende coatings). Daarom moeten de meetresultaten altijd met de nodige deskundigheid worden 
gecontroleerd. De GlassBuddy Plus herkent ook bepaalde coatings die momenteel op de markt zijn. Brand-
werende beglazing met tussenlagen van brandwerende gel als monolithische beglazing of als dubbele isoler-
ende beglazing (zie ook hoofdstuk 05). De maximaal meetbare glasdikte in verhouding tot de ruimte tussen 
de ruiten (SZR) bedraagt 100 mm (zie ook hoofdstuk 12).
De GlassBuddy Plus is niet geschikt voor het detecteren en bepalen van kunststofruiten (acrylglas, polycar-
bonaat, enz.), noch als composiet, noch als enkel glas. De GlassBuddy Plus is een apparaat met hoge pre-
cisie dat de dikte en de rangschikking van glasstructuren kan bepalen door optische evaluatie van reflecties 
van laserstralen en lichtbrekingen. Dit proces vereist dat de GlassBuddy Plus vooraf is geprogrammeerd om 
bepaalde specificaties te herkennen. Bovendien kunnen coatings en hun positie worden weergegeven, die 
kunnen worden gedetecteerd met de gebruikte laser. Wij stellen alles in het werk om regelmatig nieuwe 
coatings aan de software toe te voegen om betrouwbare resultaten te garanderen. De GlassBuddy Plus is 
ontworpen voor gebruik binnenshuis.

Veiligheidsvoorschriften

Deze gebruiksaanwijzing moet worden afgedrukt en gedurende de gehele levensduur van het toestel binnen 
handbereik in de buurt van het toestel worden bewaard. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het toes-
tel en moet aan iedere volgende gebruiker of eigenaar worden doorgegeven. Het toestel en zijn toebehoren 
zijn uitsluitend bestemd voor commercieel gebruik en mogen niet in de handen van kinderen (met name 
zuigelingen) terechtkomen. De bediener moet worden geïnstrueerd over het in acht te nemen gedrag 
overeenkomstig de toepasselijke voorschriften ter voorkoming van ongevallen. Iedere persoon die met de 
bediening van het toestel wordt belast, moet deze gebruiksaanwijzing en in het bijzonder de veiligheidsvoor-
schriften hebben gelezen en begrepen. Alle veiligheidsinstructies in deze handleiding en de veiligheidsins-
tructies op het toestel moeten in acht worden genomen. Het toestel mag alleen worden gebruikt als het in 
perfecte staat verkeert. Structurele wijzigingen aan de eenheid zijn niet toegestaan. Het openen van het 
toestel maakt de wettelijke garantieaanspraken ongeldig. Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend 
door Bohle AG worden uitgevoerd. Neem contact op met uw dealer. De GlassBuddy Plus gebruikt een 
klasse 2M (<1mW) laserbron om de glasdikte te bepalen. 
Neem de relevante voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht. Kijk nooit rechtstreeks 
of met optische instrumenten in de laserstraal. Zorg er bij het gebruik van het toestel voor dat 
niemand in de nabijheid door de laserstraal of de weerkaatsingen daarvan wordt beïnvloed. 
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(zijn). Bewaar het toestel altijd in de meegeleverde.
Het opladen van de permanent geïnstalleerde oplaadbare accu is alleen toegestaan met de 
meegeleverde USB-C kabel. 
Laadstroom: 5V, 500 mA. Ontkoppel zodra de accu volledig is opgeladen.

Verwijdering

Ter bescherming van het milieu en om een hoog recyclingpercentage van elektrisch afval mogelijk te maken, 
mag het volgende niet worden weggegooid oude elektrische apparaten mogen niet bij het gewone, ongesor-
teerde huisvuil worden gedeponeerd. Alstublieft de GlassBuddy Plus en zijn accessoires aan het einde van 
hun levensduur inleveren bij een officiële afvalverwerker. U kunt deze onderdelen ook aan Bohle retourneren 
voor een correcte verwijdering. Neem hiervoor contact op met uw dealer.
WEEE-Reg.-Nr. DE33122269
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EG-verklaring van overeenstemming

Bohle AG, Dieselstr. 10, D-42781 Haan

Gemachtigde voor de samenstelling van de technische documentatie:
Edgar Höhn, Bohle AG, Dieselstraße 10, D-42781 Haan, Duitsland

Wij verklaren hierbij dat het product
GlassBuddy Plus    BO 5164755
Jaar van vervaardiging  vanaf 05/2022

in de geleverde versie voldoet aan de relevante bepalingen van Richtlijn 2004/108/EG 
„Elektromagnetische compatibiliteit“.

Toegepaste geharmoniseerde normen:
EN 61326-1:2006
„Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik - Elektromagnetische compatibiliteit - 
Deel 1: Algemene eisen“

EN 55022:2010 Klasse B 
„Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken - Grenswaarden en meetmethoden“.
Haan, mei 2022

Dr Thorsten Böllinghaus, Bohle AG Chief Technology Officer
Dieselstraße 10, D-42781 Haan, Duitsland

Bedoeld gebruik:
De GlassBuddy wordt gebruikt om de glasdiktes van monolithische beglazing, isolatieglas 
en drievoudig isolatieglas te detecteren, zelfs in geplaatste toestand. 
Bovendien kunnen tot drie sterk reflecterende coatings worden aangebracht

Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd.

Bohle aanvaardt geen aansprakelijkheid indien: 
· De GlassBuddy niet gebruikt word waar hij voor bedoeld is, 
· de GlassBuddy zonder toestemming wordt gewijzigd of veranderd, 
· onderdelen of reserveonderdelen van andere fabrikanten worden gebruikt, 
· de GlassBuddy verkeerd of door onbevoegde of ongetrainde personen wordt bediend, 
· de GlassBuddy niet regelmatig wordt onderhouden,
· waarschuwingen, aanwijzingen en voorschriften in deze gebruiksaanwijzing niet in acht worden genomen. 
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01 Omvang van                           
   de levering

n 1 x GlassBuddy Plus
n 1 x Transportkoffer
n  1 x USB-stick met 
 gebruiksaanwijzing en 
 PC-software
n  1 x USB-C aansluitkabel

02 Kenmerken van de  
   GlassBuddy Plus

n  Niet-destructieve analyse van glas, ook in
 geïnstalleerde toestand
n  Meting van enkel glas van 2,6 mm tot 
 19 mm dikte
n  Analyseren van gelaagd glas, meervoudig 

gelaagd glas, brandwerend glas, dubbel en 
 driedubbel isolerend glas (alleen zonder   
 brandwerende functie)
n  Meting tot een totale opbouw van 100 mm, zie 

ook hoofdstuk 12
n  Detectie van PVB-folies (tot max. 8 folies per 

composiet), bepaling van hun dikte en positie
n  Detectie van maximaal 3 coatings en bepaling 

van hun positie
n  Nauwkeurigheid weergave: 0,1 mm, tolerantie: 

1% op het meetbereik
n Opslag van maximaal 250 meetresultaten
n  USB-interface
n  Eenvoudige en zelfverklarende menunavigatie, 

grafische weergave
n  Hoogwaardige Li-Ion accu voor tot wel 8 uur 

ononderbroken werken

03 De bediening

Ondanks zijn uitgebreide scala aan functies, heeft 
de GlassBuddy Plus maar een paar knoppen nodig. 
De gebruikersbegeleiding is intuïtief en daardoor 
snel en gemakkelijk aan te leren. In dit hoofdstuk 
leggen we de functies uit van de afzonderlijke 
knoppen.

Druk op de toets

n om de GlassBuddy Plus aan te zetten
n  om een meting te beginnen

n  om de gegevens na de meting op te slaan
n  om de invoer te bevestigen

n  om het huidige meetresultaat te wissen
n  om het menu te verlaten
n   om het wissen van de opgeslagen gegevens 
 te onderbreken
n  om foutmeldingen te verwijderen

n om het menu op te roepen

  
n om in het meetresultaat te scrollen
n om door het menu te scrollen
n om de datum en tijd in te stellen
n om de verlichting in te schakelen

04 Het display

Verklaring van de gebruikte tekens

4 of 4.2   Glasdikte, foliedikte of ruimte 
     tussen de ruiten in mm of inches 
     of als inch-fractie
«of»     Positie van een coating, de richting 
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van de pijl geeft de positie aan 
!      Geeft aan dat niet alle eigen- 
     schappen onomstotelijk zijn  
     vastgesteld
G1, G2, …  Glazen ruit met positie
G 1.1, G 1.2   Glazen ruit met positie in 
     samenstelling
SZR1, SZR2  Spouw met positie
Dia 0,38    Dikte van de folie gebruikt in de 

samenstelling
Gel 1,4     Dikte van de brandwerende gel  

 die in de samenstelling wordt  
 gebruikt  

Laag 4,3    Dikte van de in samenstelling 
gebruikte tussenlaag

05 Eerste stappen

Basisbeginselen om met de GlassBuddy Plus 
te gaan werken

Om de GlassBuddy Plus in te schakelen, houdt u
 ongeveer 2 seconden ingedrukt. Op het vier-

regelige, verlichte display moet u nu het glastype 
selecteren dat u wilt analyseren (zie ook subitem 
„GLASTYPE“).

Na de selectie informeert de GlassBuddy Plus u nu 
over de huidige datum, tijd en het geselecteerde 
glastype.

Om energie te besparen schakelt de verlichting van 
het display na ca. 60 seconden uit, maar die kan 
weer worden ingeschakeld door toets  of  in 
te drukken. Na ca. 10 minuten zonder op de knop te 
drukken, schakelt de GlassBuddy Plus automatisch 
uit.

Uitleg van de menu-items
Via  komt u in het menu en kunt u met de 
toetsen  of  tussen de afzonderlijke menup-
unten kiezen. Het actieve menu-item staat in het 
midden met daarnaast pijlen aan de rechter- en 
linkerkant. Om een menuonderdeel te selecteren, 
drukt u op de  toets.

Uitschakelen 
 schakelt de GlassBuddy Plus uit.

Type glas
Hier kunt u de  toetsen gebruiken om het 
glastype te kiezen toetsen om het glastype te selec-
teren dat u wilt analyseren. Bevestig uw keuze met  

.

n  geen ISO-glas (menuweergave: geen ISO) 
–  voor de analyse van enkel glas van 2,6 mm 

     tot 19 mm dikte
 –  voor de analyse van monolithisch gelaagd en 

gelaagd veiligheidsglas (VG en VSG)
 –  voor de analyse van monolithisch gelaagd glas 

(MVG), met uitzondering van brandwerend glas

 
Opmerking: Het meten van een ander type glas 
in deze instelling kan resulteren in een foutieve 
analyse.

n ISO-glas (menuweergave: ISO)
 –  voor de analyse van isolatieglas gemaakt van 
    2x enkel glas
 – voor de analyse van isolatieglas 
    met veilgheidsglas
 – voor de analyse van isolatieglas   
    met gelaagd glas
 – voor de analyse van isolatieglas met 
         monolithisch gelaagd glas, met uitzondering 
         van brandwerend glas
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Opmerking: Het meten van een ander type glas 
in deze instelling kan resulteren in een foutieve 
analyse.

n ISO3-glas (menuweergave: ISO3)
 – voor de analyse van 3-voudig isolatieglas  
     gemaakt van 3 x enkel glas
 – voor de analyse van drievoudig isolatieglas  
     met veiligheidsglas
 –  voor de analyse van drievoudig isolatieglas 

met gelaagd glas

Opmerking: Het meten van een ander type glas 
in deze instelling kan resulteren in een foutieve 
analyse.

n  Geen ISO brandwerend glas 
(Menuweergave: geen ISO bw)

 – voor de analyse van monolithisch gelaagd 
     glas (meervoudig gelaagd glas) als 
     brandwerend glas

Opmerking: Het meten van een ander type glas 
in deze instelling kan resulteren in een foutieve 
analyse. Alleen brandwerende gels van 1,4 mm - 3,2 
mm worden als „Gel“ weergegeven. Brandwerende 
gels van 3,9 mm - 7,0 mm worden weergegeven als 

„Layer“. Opbouwsels die hiervan afwijken kunnen 
niet correct worden gemeten.

n ISO met brandwerend glas 
     (menuweergave: ISO bw)
 –  voor de analyse van 2-voudig isolatieglas met
    meervoudig gelaagd glas als brandwerend glas

Opmerking: Het meten van een ander type glas in 
deze instelling kan resulteren in een foutieve analy-
se. Alleen brandwerende gels van 1,4 mm - 3,2 mm 
worden als „Gel“ weergegeven. Brandwerende gels 
van 3,9 mm - 7,0 mm worden weergegeven als 
„Layer“. Opbouwsels die hiervan afwijken kunnen 
niet correct worden gemeten.
 
Het ingestelde glastype wordt in het menu 
weergegeven.

Opmerking: Na het uitschakelen keert de 
GlassBuddy Plus automatisch terug naar de 
standaardinstelling en u moet het glastype de vol-
gende keer dat u het toestel inschakelt opnieuw 
selecteren.

Vergelijking
Om een gemiddelde meting uit te voeren, moet u 
eerst het juiste glastype kiezen. In het menu kunt u 
dan de gemiddelde meting activeren onder het 
menu-item „Gemiddelde“ om de gemiddelde meting 
te activeren.
Het Ø teken naast het glastype geeft aan dat de 
 gemiddelde meting is geactiveerd. Tot 19 individue-
le metingen kunnen worden gebruikt om een gemid-
delde meting te verkrijgen. Deze afzonderlijke metin-
gen worden na elkaar uitgevoerd door herhaaldelijk 
op de -toets te drukken en alfabetisch gela-
beld. Nadat de 2 tot 19 individuele metingen zijn uit-
gevoerd, wordt het rekenkundig gemiddelde 
berekend door op de -toets te drukken. Voor een 
snellere informatie worden gemiddelde metingen in 
de modus „Gegevens weergeven“ aangeduid met 
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een spatie in plaats van het derde teken. De afzon-
derlijke metingen worden opeenvolgend aangeduid, 
te beginnen met „a“. 

Voorbeeld:
03a310113_1415
03b310113_1416
03c310113_1417
03_310113_14:18

De eerste twee cijfers geven het volgnummer van 
de meting aan. Het derde cijfer geeft de opeenvol-
ging van de afzonderlijke metingen aan. De volgen-
de cijfers zijn gereserveerd voor de datum en tijd. 
Indien het derde cijfer wordt aangeduid met een _, 
geeft dit de berekende gemiddelde waarde aan. 
Aangezien alle individuele metingen en de gemid-
delde metingen op verzoek worden opgeslagen, kun-
nen ook onwaarschijnlijke individuele metingen 
later worden gereconstrueerd.

Instellingen 
Hier kunt u de volgende instellingen maken:

Taal
Na selectie met toets  komt u in het submenu.
submenu. Daar kunt u de instellingen wijzigen met 
de toetsen  of  om de instellingen te wijzigen. 
Bevestig Bevestig uw wijzigingen met toets . 

Opmerking: Om te voorkomen dat de taal perma-
nent wordt gewijzigd, zal de GlassBuddy Plus 
terugkeren naar de originele taal na iedere uitscha-
keling. Om de taal permanent in te stellen, sluit de 
GlassBuddy Plus aan op de PC en stel dan pas de 
taal in zoals hierboven beschreven.

Eenheden
Na selectie met  komt u in het submenu. sub-
menu. Daar kunt u de instellingen wijzigen met de 
toetsen  of  om de instellingen te wijzigen. 
Bevestig Bevestig uw wijzigingen met .

Opmerking: Om te voorkomen dat de eenheid per 
ongeluk permanent wordt aangepast, zal de Glass-
Buddy Plus terugkeren naar de eerder ingestelde 
eenheid wanneer hij opnieuw wordt ingeschakeld. 
Om de eenheid permanent te wijzigen, sluit u de 
GlassBuddy Plus aan op de PC en stelt u de eenheid 
pas dan in zoals hierboven beschreven.

Versie
Weergave van het serienummer van het toestel en 
de versie van de firmware van het apparaat.

Datum
Na selectie met  komt u in het submenu. 
Daar kunt u de instellingen wijzigen met de toetsen 

 of  om de instellingen te wijzigen. Bevestig 
uw wijzigingen met . 

Tijd
Na selectie met  komt u in het submenu. 
Daar kunt u de instellingen wijzigen met de toetsen 

 of   om de instellingen te wijzigen. Bevestig 
uw wijzigingen met .

Lettergrootte
Na selectie met  komt u in het submenu. 
Daar kunt u de instellingen wijzigen met de toetsen 

 of   om de instellingen te wijzigen. Bevestig 
uw wijzigingen met .

Opmerking: Bij de beeldspraak, is het niet mogelijk 
om naar een klein lettertype aan te passen.

Apparaat info
Weergave van de toestelinformatie, die in het toes-
tel kan worden opgeslagen als gepersonaliseerde 
gegevens zoals bedrijfsnaam en adres. Deze kunnen 
worden ingevoerd met behulp van de PC-software 
(zie hoofdstuk 11).

Gegevens verwijderen 
Hier verschijnt, na de selectie met , de vraag of u 
alle meetresultaten wilt wissen. Het is niet mogelijk 
om alleen afzonderlijke metingen te wissen. 
Opnieuw bevestigen met  wist alle opgeslagen 
meetresultaten. Met  keert u terug naar het 
menu zonder de gegevens te wissen.

Toon gegevens 
Na selectie met , krijgt u alle tot nu toe opge-
slagen metingen. Door op toets  of  te drukken 
kunt u nu het gewenste meetresultaat selecteren en 
via  weergeven.
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06 Glasanalyse met de 
   GlassBuddy Plus

Voor een foutloze analyse moet het glas altijd 
schoon en droog zijn, want zelfs een vingerafdruk 
kan ongewenste lichtbreking en dus een afwijkend 
meetresultaat veroorzaken. Liggend glas moet altijd 
worden geanalyseerd op een donker en niet-reflec-
terend oppervlak (b.v. zwart vilten doek), aangezien 
reflecterende oppervlakken tot onjuiste resultaten 
kunnen leiden. Ingebouwd isolatieglas moet bij 
voorkeur worden geanalyseerd aan de rand. Plaats 
de ingeschakelde GlassBuddy Plus met het reeds 
geselecteerde glastype (zie punt 5) op het glas, 
zodat hij met alle plastic voetjes op de ruit rust en 
niet wiebelt. Druk op . Het licht gaat uit en 
het display van de GlassBuddy Plus zegt

Meten - wacht even …

Opmerking: De GlassBuddy Plus mag niet worden 
bewogen tijdens het meetproces, aangezien dit kan 
leiden tot onjuiste meetresultaten. Na 1- 2 secon-
den gaat het lampje terug aan en kunt u de Glass-
Buddy Plus van het glas halen. Het resultaat van 
de meting wordt op het display weergegeven.

U kunt door het meetresultaat bladeren met de toet-
sen  oder . Na de afgeronde individuele resul-
taten worden de op +/- 0,1 mm gemeten individuele 
waarden weergegeven, gevolgd door een grafische 
voorstelling van de glasopbouw. Deze grafische 
voorstelling toont van links naar rechts de gemeten 
glasopbouw zoals gemeten door de GlassBuddy 
Plus. De weergave van het resultaat rolt.

Met  zou je het meetresultaat kunnen ver-
wijderen. Met  heeft u verder de volgende 
mogelijkheden:
Opslaan 
Met deze selectie kunt u het huidige meetresultaat 
middels  opslaan in het geheugen van de 
GlassBuddy Plus. Het resultaat wordt opgeslagen 
onder het nummer dat de GlassBuddy Plus met het 
meetresultaat linksboven op het scherm toont.

Tip: Indien in individuele gevallen na de meting het 
bericht „Messung nicht möglich“ (Meting niet 
mogelijk) verschijnt op het display op het display 

verschijnt, kan dit resultaat ook worden opgeslagen, 
zie ook hoofdstuk 8.

Verwijderen 
Met deze selectie kunt u het huidige meetresultaat 
wissen met . U kunt het meetresultaat altijd 
direct wissen met .

07 Het lezen van de  
   meetresultaten

Na het hierboven beschreven meetproces toont
de GlassBuddy Plus het resultaat op het verlichte 
display. Met de toetsen  of  kunt u nu regel 
voor regel door de meetresultaten bladeren.

In de eerste regel toont de GlassBuddy Plus de 
positie waaronder het meetresultaat zal worden 
opgeslagen wanneer u het opslaat (hier de positie 
05, in totaal staan u tot 250 geheugenplaatsen ter 
beschikking). Daarnaast staat de datum en tijd van 
de meting.

Op de tweede regel geeft de GlassBuddy Plus de 
totale dikte van het gemeten glas.

Vanaf de derde regel, afgerond op commerciële dik-
tes. Daarna komen de gemeten waarden van de 
afzonderlijke lagen, gevolgd door de grafische voor-
stelling van de ruitstructuur.  
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08   Fout- en waarschu-          
 wingsmeldingen

Zorg ervoor dat deGlassBuddy Plus correct kan 
meten. De GlassBuddy Plus gebruikt de weerkaats-
ing van een laserstraal om het resultaat te meten en 
te berekenen. Alles wat de reflecties in de afzonder-
lijke grenslagen beïnvloedt, beïnvloedt ook het 
berekende resultaat.

Met verschillende meldingen, waarschuwt de 
GlassBuddy Plus u voor eventuele fouten of als het 
accuniveau te laag is. Alle berichten worden in plat-
te tekst weergegeven en kunnen 
worden gewist door op  te drukken.

n „Meting niet mogelijk“ 
 –  Dit bericht verschijnt wanneer het te meten 

object geen reflecties produceert die de Glass-
Buddy Plus kan omzetten in een resultaat.

 –  Deze melding verschijnt wanneer de totale 
dikte van een enkele ruit minder dan 2,6 mm 
bedraagt.

 –  De melding „Meting niet mogelijk“ betekent 
niet dat er geen meting is verricht. De 

    GlassBuddy Plus  kon alleen geen aannemeli
         jk resultaat berekenen. In dit verband werd   
         een meting verricht. Deze meting kan ook wor  
         den opgeslagen. Het versturen van deze gege 
         vens als een .gdm bestand naar 
     glassbuddy@bohle.de helpt bij het oplossen  
    van problemen en bij de verdere ontwikkeling  
     van het apparaat. De analyse van deze gege- 
     vensverzamelingen is niet mogelijk met het  
     meegeleverde PC-programma en kan alleen  
     door Bohle worden uitgevoerd.
 –  Dit bericht verschijnt wanneer de GlassBuddy 

Plus een oneven aantal reflecties van het 
meetproces ontvangt.

Reden:  bijv. een getinte ruit waarvan alleen het 
oppervlak reflecteert en de laser niet tot de 
achterzijde van de ruit kan doordringen. 

Reden:  Een zeer helder oppervlak waarop het te 
meten glas ligt, kan een extra reflectie 
afgeven. 

Oplossing:  Plaats de ruit op een donker, niet-
     reflecterend oppervlak voor analyse.

n Details niet mogelijk
 –  Dit bericht verschijnt wanneer de GlassBuddy 

Plus de totale dikte kan meten maar geen 
details kan bepalen van de samenstelling van 
het glas. 

n „Geen ISO glas”
 –  Dit bericht kan verschijnen in de „geen iso“ 

instelling wanneer u probeert een andere 
instelling dan „geen iso“ glas te meten.

Oplossing:  Controleer de instelling en verander 
deze indien nodig.

n Geen „ISO glas “
 –   Dit bericht kan verschijnen in de „ISO“ instel-

ling wanneer u probeert een andere instelling 
dan „ISO“ glas te meten.

Oplossing:  Controleer de instelling en verander 
deze indien nodig.

n Geen „ISO3“
 –   Dit bericht kan verschijnen in de „ISO3“ instel-

ling indien een poging wordt ondernomen om 
een andere structuur dan drievoudig isolatie-
glas te meten.

Oplossing:  Controleer de instelling en verander 
deze indien nodig.

n „Accu leeg“ 
 –   Dit bericht verschijnt wanneer het niveau van 

de batterij lager is dan 5 %.
Oplossing:  Laad de batterij op. Om verder te meten 

is een korte lading van 5 tot 10 minuten 
voldoende.

n „Reflectie te sterk“
 –   Dit bericht kan worden weergegeven bij het 

meten van reflecterend glas.

Oplossing:  Niet alle sterk reflecterende of 
     spiegelend glas kunnen worden 
     gemeten. Een meting vanaf de 
     achterkant kan succesvol zijn.
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n „Geheugen vol“
 –   Deze foutmelding verschijnt wanneer alle 250 

geheugenplaatsen bezet zijn. Als u gemiddelde 
metingen hebt opgeslagen, nemen deze  
meerdere geheugenplaatsen in beslag!

Oplossing:  Voor een nieuwe opslag dient u de 
opgeslagen meetresultaten over te 
brengen naar uw PC en vervolgens  
de volledige geheugeninhoud in  
GlassBuddy Plus te wissen (zie punt 5). 

n „Glas buiten meetbereik“
 –   Deze foutmelding verschijnt wanneer de  

gehele glasdikte het meetbereik van 100 mm 
overschrijdt.

n „Fout“
 –   Deze foutmelding verschijnt wanneer er een 

interne fout is in de GlassBuddy Plus. 

Oplossing:  Indien de „Fout“ boodschap herhaald 
wordt, dient de GlassBuddy Plus ter 
controle opgestuurd te worden.

n „Geen Data“
 –   Dit bericht verschijnt wanneer er geen gege-

vens in het geheugen zijn die kunnen worden 
weergegeven.

09 Accu laden

Met een volledig opgeladen batterij is een continue 
werking van minstens 8 uur mogelijk. Eén batterijla-
ding is voldoende voor minstens één of twee weken 
normaal gebruik. Bij ca. 10 % batterijstatus krijgt u 
de melding Laad batterij op. Metingen zijn nu nog 
mogelijk, maar de GlassBuddy Plus moet binnenk-
ort worden opgeladen om een probleemloze werking 
te garanderen.

Om de batterij op te laden, sluit u de GlassBuddy 
Plus aan op een geschikt USB-stopcontact met de 
meegeleverde USB-kabel. De gebruikte USB-aanslu-
iting moet 5V, 500mA kunnen leveren.

Met een bijna lege batterij bedraagt de oplaadtijd 
tot een batterijstatus van 100% ongeveer 180 minu-
ten (als de GlassBuddy Plus ingeschakeld blijft tij-

dens het oplaadproces, wordt de oplaadtijd verlen-
gd). De GlassBuddy Plus zal aangeven wanneer het 
opladen voltooid is. Het display zal dan zeggen „PC 
connection - battery is charged“. Om dit te doen, 
moet de GlassBuddy Plus echter ingeschakeld zijn.

De GlassBuddy Plus bevat een hoogwaardige 
Li-Ion batterij met een zeer lange levensduur, die 
permanent geïnstalleerd is. Als de accu na vele 
jaren geen stroom meer heeft, kan hij bij Bohle 
tegen betaling worden vervangen.

10 Verzorging en onderhoud

Om schade aan of een slechte werking van uw
GlassBuddy Plus te voorkomen, is het belangrijk 
dat u de volgende punten in acht neemt:

n  De GlassBuddy Plusmoet altijd in de meege-
leverde transportkoffer worden bewaard, want 
alleen zo wordt de GlassBuddy Plus optimaal 
beschermd tegen beschadiging.

n  Om schade te vermijden, mag de GlassBuddy 
Plus enkel worden gebruikt en/of opgeslagen in 
een temperatuurbereik van + 5° C tot + 40° C.

n  De GlassBuddy Plus mag niet worden   
blootgesteld aan sterke trillingen of schokken.

n  De GlassBuddy Plus is noch stofdicht, noch 
waterdicht. Houd het daarom altijd uit de buurt 
van dergelijke bronnen van verontreiniging.

n  Reinig het displayvenster en de behuizing alleen 
met een droge, schone en zachte doek. In geen 
geval mogen voor het schoonmaken schoon-
maakvloeistoffen, verdunners of schurende  
middelen worden gebruikt..

n  De laseropening en de sensoropening mogen 
alleen voorzichtig (!) met een droge, schone en 
zachte borstel of met schone perslucht worden 
gereinigd.

n  Verwijder nooit de plastic voetjes van het toes-
tel. Als een of meer voetjes losraken, moet het 
toestel naar Bohle AG worden gestuurd voor de 
plaatsing van nieuwe voetjes en de nodige      
calibratie. Er zijn kosten verbonden aan deze   
reparatie. Neem contact op met uw dealer.

n  Reparaties mogen alleen door de fabrikant 
worden uitgevoerd, neem contact op met uw 
dealer.
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11 Installatie en    
   werking van de   
   GlassBuddy Plus   
   software 

De GlassBuddy Plus software moet worden geïnstal-
leerd met volledige beheerdersrechten.
Met de software, die geschikt is voor PC‘s en lap-
tops met een
besturingssysteem Windows 2000 of hoger,
kunt u uw meetgegevens gemakkelijk beheren.
Gebruik met andere besturingssystemen (iOS, And-
roid, ...) is alleen mogelijk met een werkende 
emulator.

Installatie
Om het programma te installeren, plaatst u de 
bijgeleverde 
USB-stick in een vrije USB-aansluiting van uw 
computer en start het programma setup.exe in de 
Verkenner.

Het programma zal zich dan installeren op uw 
computer. Na de installatie moet de computer 
opnieuw worden opgestart.

Start programma
Om het GlassBuddy Plus programma te starten, 
dubbelklikt u op het pictogram van het GlassBuddy 
Plus programma.

Programma
Met het programma kunt u gegevens overbrengen 
van het geheugen van de GlassBuddy Plus op uw 
computer. Hiervoor moet het toestel met de USB-
kabel op uw PC worden aangesloten.

Bovendien kunt u het programma gebruiken om 
reeds ingelezen en opgeslagen gegevens op te 
vragen. Een verbinding met de GlassBuddy Plus
is hiervoor niet nodig.

Programma masker
Na het starten van het programma ziet u de lege
programmamasker met de volgende gebieden:

Glaslijst
Hier worden de metingen die van de GlassBuddy 
Plus zijn overgebracht, weergegeven per doorlo-
pend nummer. Bovendien worden de datum van de 
meting, de tijd, alsmede de totale dikte van de 
glasstructuur en de wijze waarop de meting is 
uitgevoerd, weergegeven.

De grafiek toont u de deelvensterstructuur van de 
geselecteerde regel van de deelvensterlijst. Glas 
(groen), folie (blauw), brandwerende gel (geel) en 
laag (paars) zijn in kleur gemarkeerd.

In het veld onder de grafiek wordt de volgende
informatie over de eenheid weergegeven: 

Naam (indien toegewezen), serienummer en versie-
nummer van de firmware van het apparaat.

Aangesloten
Dit veld is donkergroen als de GlassBuddy Plus 
niet op het programma is aangesloten en lichtgroen 
als de GlassBuddy Plus op het programma is 
aangesloten.

Componentnummer
Hier kan een componentnummer worden toegekend 
aan het item dat is geselecteerd in de metingen 
lijst.

Glasmaat
Hier kunt u de afmetingen van de ruit toevoegen aan 
het item dat in de doellijst is geselecteerd.
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Commentaar
Wanneer u een meting hebt geselecteerd uit de
doellijst, kunt u een individueel commentaar 
toevoegen.

Details
Als u een meting hebt geselecteerd worden hier in 
detail alle meetresultaten weergegeven.

Gegevensoverdracht van de GlassBuddy Plus
Om gegevens van de GlassBuddy Plus naar uw 
computer over te brengen, sluit u hem aan op uw 
computer met de meegeleverde USB-kabel. Gebruik 
de USB-C-poort op de GlassBuddy Plus en een vrije 
USB-poort op uw pc. Zet de GlassBuddy Plus aan. 
Op het scherm van de GlassBuddy Plus ziet u PC ver-
binding en accu wordt opgeladen of accu is 
opgeladen. De GlassBuddy Plus is nu verbonden 
met uw PC.

Start de GlassBuddy Plus PC toepassing. In het 
programmascherm ziet u de zone „verbonden“, die 
donkergroen verschijnt. Het programma heeft nog 
geen verbinding gemaakt met de GlassBuddy Plus. 
Om verbinding te maken, klikt u op het menu-item 
Apparaten en in het venster dat wordt geopend, 
klikt u op de vermelding bijwerken.

De verbinding van het programma met de 
GlassBuddy Plus is nu opgericht. Als de verbinding 
tot stand is gekomen, licht het gebied onder Verbon-
den in het programmascherm lichtgroen op. Indien 
deze zone niet groen oplicht, klik dan op het item 
Apparaten - Bijwerken.

Om de in GlassBuddy Plus opgeslagen gegevens 
over te dragen, klikt u op het menu-item Datei en in 
het venster dat wordt geopend, op het item Daten 
Transfe rieren. Na succesvolle overdracht verschij-
nen de meetresultaten in de deelvensterlijst.

U kunt de overgedragen metingen op uw PC opsla-
an. Klik daartoe op het menu-item Datei en in het 
venster dat opent op Daten Speichern. U kunt dan 
de metingen opslaan onder een bestandsnaam naar 
keuze. Voor definitieve opslag, na het invoeren van 
de bestandsnaam, bevestigt u met Return of klikt u 
op Speichern. klik op Opslaan. Gebruik de menuop-
tie Daten Speichern als de standaard opslagme-
thode. U ontvangt een .gdm-bestand, dat ook door 
het PC-programma kan worden opgeroepen en opni-
euw weergegeven. Om de gegevens in .csv-formaat 
te exporteren, gebruikt u het menuonderdeel 
Exporteren. Het .csv-bestand kan dan verder worden 
verwerkt in een spreadsheetprogramma. Voor het 
archiveren van gegevens, raden wij altijd aan op te 
slaan in .gdm formaat. 
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Oproepen van opgeslagen gegevens
Gegevens opgeslagen op de PC als .gdm bestand 
kunt u oproepen en opnieuw bekijken, een opmer-
king toevoegen of de schijfgrootte toevoegen en 
opnieuw opslaan. Klik daartoe op het menu-item 
Datei en vervolgens op Daten Laden. Selecteer 
een opgeslagen meetreeks en bevestig door te dub-
belklikken op de bestandsnaam of door te klikken op 
Laden.

Geräte (Apparaten)
Onder het menu-item Devices vindt u het sub-item 
„Update“. Hierdoor kunnen gebruikers met meerde-
re GlassBuddy Plus schakelen tussen de verschil-
lende apparaten. Slechts één GlassBuddy Plus kan 
tegelijk met het programma communiceren.

Drucken (Afdrukken)
U hebt verschillende mogelijkheden om de meetre-
sultaten af te drukken. De afdruk wordt gemaakt op 
de standaardprinter die in het besturingssysteem is 
ingesteld.

Scheibenliste (Glaslijst)
Alle metingen in de glaslijst worden als een lijst 
afgedrukt.

Markiertes Detail (Gemarkeerd detail)
Als u een meting uit de slice-lijst hebt gekozen, kunt 
u hier de details van de meting met commentaar 
afdrukken, evenals de andere informatie die u hebt 
ingevoerd.

Alle Details (Alle details)
Met dit item kunt u alle metingen afdrukken die in 
de slice-lijst zijn opgenomen met de bijbehorende 
details. Per meting wordt dan een blad afgedrukt 
met de details en opmerkingen en de andere infor-
matie die u hebt ingevoerd.
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Sprache (Taal)
In het menu Taal kunt u kiezen tussen Engels en de 
Duitse taal.

Hilfsmittel (Middelen)
Onder het menu-item Hilfsmittel vindt u de 
volgende vermeldingen: 

Firmware senden (Stuur firmware)
Dit kan worden gebruikt om de firmware van de 
aangesloten GlassBuddy Plus te updaten 
(zie punt 13).

Geräteinformation 
(Informatie over het apparaat)
Hier kan de GlassBuddy Plus door de gebruiker 
worden gepersonaliseerd.

In het venster dat wordt geopend, kunt u de 
gewenste informatie invoeren. Deze informatie 
wordt dan permanent in GlassBuddy Plus opgesla-
gen en kan alleen in samenhang met het PC-pro-
gramma opnieuw worden gewijzigd.
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Sprachen übertragen (Overdracht talen)
Dit item brengt de grafische talen (Russisch, 
Koreaans, Chinees) over van de PC of laptop naar de 
GlassBuddy Plus. Vooraf moet het overeenkomstige 
taalbestand bij Bohle worden aangevraagd en op uw 
PC of laptop worden opgeslagen. De grafische talen 
maken geen deel uit van de levering. Neem contact 
op met glassbuddy@bohle.de indien nodig.

Logo kiezen
U kunt het standaardlogo „Bohle“ vervangen door 
uw eigen logo. Daartoe moet het nieuwe logo een 
.bmp-bestand zijn met een maximale grootte van 
300 pixels breed en 90 pixels hoog en opgeslagen 
in een map op uw harde schijf.

12 Meetbereiken

Meetbereik afhankelijk van de
Ruimte tussen de ruiten (RTR)

De volgende glassoorten of -structuren 
kunnen niet of slechts in beperkte mate 
worden gemeten:
–  Sterk diffuus glas, b.v. gesatineerd of gestraald 

glas, gegoten glas
–  Sterk absorberend glas, zoals gelaagd glas met 

matte of sterk gekleurde tussenlagen, in de massa 
gekleurd glas

– Glazen met interferentiecoating
– Sterk reflecterende glazen, bv.    
   zonnecontroleglazen
–  Alle basisglasproducten die afwijken van   

DIN EN 572 Deel 2

Opmerkingen:
Om in staat te zijn een betrouwbare uitspraak te 
doen over de van het gemeten voorwerp, raden wij 
aan altijd meerdere meetprocedures uit te voeren op 
verschillende punten en van beide kanten. In het 
geval van zeer grote eenheden, of als er onzekerhe-
den zijn over de verkregen resultaten, raden wij aan 
gemiddelde metingen uit te voeren op ten minste
4 meetpunten, die over het schijfoppervlak verdeeld 
moeten zijn.

De analyse van glas dat met splinter- of zonwerende 
folie is bedekt, kan tot onjuiste meetresultaten 
leiden.

Bij isolerend glas moet de meting altijd op ongeveer 
5 cm van de rand worden verricht, omdat de ruiten 
de neiging hebben te „buigen“, afhankelijk van het 
oppervlak en de luchtdruk, wat kan leiden tot een 
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onnauwkeurig meetresultaat in het midden van de 
ruiten.

Voor een composiet van giethars waarbij de hars 
dezelfde brekingsindex heeft als het glas, berekent 
de GlassBuddy Plus de totale dikte. Als de 
GlassBuddy Plus de structuur niet precies kan 
specificeren, krijgt u ook de boodschap „Details 
nicht möglich“ (Details niet mogelijk).

Als de gedetailleerde analyse van een VG of VSG 
ruit in enkele gevallen niet mogelijk is, geeft de
GlassBuddy Plus dit aan door een uitroepteken 
toe te voegen voor het individuele resultaat. Indien 
de GlassBuddy Plus niet in staat is de structuur 
exact aan te geven, krijgt u bovendien het bericht 
„Details nicht möglich“ (Details niet mogelijk)“. 
In de grafische evaluatie in GlassBuddy Plus wor-
den deze resultaten weergegeven door twee hori-
zontale lijnen. In de PC-software worden deze weer-
gegeven door een verticale rij „?“. Voor een beter 
meetresultaat wordt een nieuwe analyse vanaf de 
tegenovergestelde kant aanbevolen.

13 Firmware bijwerken

Het is mogelijk om firmware-Bijwerkingen voor de 
GlassBuddy Plus te ontvangen.

De updates voor de GlassBuddy Plus, die met 
onregelmatige tussenpozen op de website 
www.bohle.com verschijnen onder het artikel-
nummer BO 51 647 55, kunnen door de gebruiker 
zelf worden uitgevoerd. Om dit te doen, moet de 
versie die beschikbaar is onder Downloads op 
uw PC worden opgeslagen.

U kunt de opslaglocatie op de harde schijf van uw 
PC of laptop vrij kiezen. Verander de bestandsnaam 
niet om ervoor te zorgen dat de update correct wordt 
herkend.

Sluit uw GlassBuddy Plus aan op uw PC of laptop 
en breng een verbinding tot stand tussen het toestel 
en de PC-software (zie punt 6).

Om de update te installeren, klik op „Hilfsmittel“ 
(Hulpprogramma‘s) en selecteer het sub-item 
„Firmware senden“ (Stuur firmware). 

Nu moet u de eerder opgeslagen firmware versie 
selecteren.

Bevestig de voltooide download naar GlassBuddy 
Plus met  „OK“.

Koppel nu de GlassBuddy Plus los van uw PC of 
laptop en schakel de GlassBuddy Plus uit. Om de 
update te activeren, drukt u tegelijkertijd op de 
toetsen  en  gedurende ongeveer 
4 seconden. Dit brengt u naar het 
bootloader menu. 

Nu kunt u kiezen tussen twee firmwareversies, die 
elk worden weergegeven met hun versienummer. 
Gebruik de toetsen  of  om de gewenste ver-
sie te selecteren en activeer deze met .

Er kunnen maximaal twee firmwareversies op de 
GlassBuddy Plus worden opgeslagen. Wanneer u 
een nieuwe versie naar het toestel overbrengt, 
wordt de versie die momenteel niet op het toestel is 
geactiveerd, overschreven.
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14 Technische gegevens

Type      V5.0
Stroomvoorziening   Lithium-ion batterij
Laser      < 1 mW; Categorie 2M
Lasergolflengte    650 nm
Meetbereik    bis 100 mm  
Weergave 
nauwkeurigheid    0,1 mm
Dimensionale tolerantie  1% op het meetbereik
Weergave Display   64 x 128 Pixel
Afmetingen     180 x 83 x 42 mm
Gewicht     350 g
Werktemperatuur   + 5° C naar + 40° C

15 Technische ondersteuning

Technische vragen, opmerkingen of aantekeningen 
kunt u per e-mail sturen naar 
glassbuddy@bohle.de. Indien u vragen heeft over 
uitgevoerde metingen, gelieve het overeenkomstige 
.gdm-bestand bij de hand te hebben.

16 Tips en trucs

De GlassBuddy Plus werkt met een laser met een 
golflengte van 650 nm. Door zijn ontwerp kan 
GlassBuddy Plus geen eigenschappen van glas en 
glasstructuren detecteren die niet op deze golflengte 
kunnen worden weergegeven.

Alles wat van invloed is op de weerkaatsing van de 
laserstraal op de verschillende interfaces, beïnvlo-
edt ook het meetresultaat en dus de evaluatie. In 
individuele gevallen leidt dit ertoe dat naast het 
resultaat ook informatie als „!“ of „Details nicht 
möglich“ wordt weergegeven.

In sommige gevallen kan onvoldoende reflectie op 
een of meer oppervlakken ook leiden tot de 
boodschap „Messung nicht möglich“. In de mees-
te van deze gevallen zal een nieuwe meting het juis-
te resultaat geven. 

Om de reflecterende eigenschappen van de glasop-
pervlakken te verbeteren, is het vaak voldoende om 
de toegankelijke glasoppervlakken zorgvuldig te 
reinigen.

Het beslaan van de sensoropening als gevolg van 
weersomstandigheden, b.v. door een snelle over-
gang van een koude naar een warme omgeving, kan 
leiden tot onjuiste metingen. Wacht een paar minu-
ten tot het apparaat zich aan de omgevingstempera-
tuur heeft aangepast.

Afhankelijk van de heersende lichtsituatie, kan het 
ook nuttig zijn om de positie van de GlassBuddy 
Plus op het glasoppervlak te wijzigen. De meting 
van de GlassBuddy Plus is niet gebonden aan de 
verticale oriëntatie. Het is enkel nodig ervoor te zor-
gen dat alle vier de voetjes stevig op hun plaats 
staan en dat de GlassBuddy Plus niet wordt ver-
plaatst tijdens de meting.

De GlassBuddy Plus wordt geleverd in een gekalib-
reerde toestand. Opnieuw kalibreren is meestal 
niet nodig. Als u een permanente storing op uw  
GlassBuddy Plus opmerkt, kan een kalibratie 
(tegen betaling) noodzakelijk zijn. Neem contact 
op met uw dealer.



10
-2

79
4 

· 0
5-

10
 · 

0,
15

 N
a 

· D
, G

B,
 F,

 IT
, E

S,
 N

L, 
SE

BX
 6

47
54

Bohle AG
Dieselstr. 10
42781 Haan

T +49 2129 5568-100
F +49 2129 5568-281

info@bohle.de
www.bohle.com

Bohle Worldwide
Germany
 
Bohle AG – Head Office 
42781 Haan 
T +49 2129 5568-100 
info@bohle.de 

Croatia 

 
Bohle d.o.o. 
51000 Rijeka 
T +385 051-329-566  
info@bohle.hr 

Russia  
 
Bohle Москва 
108811 Москва 
T +7 495 230-94-00 
info@bohle.ru

Sweden   
 
Bohle Scandinavia AB 
14175 Kungens Kurva 
T +46 8 449 57 50 
info@bohle.se

Austria | Hungary 

Slovenia
Bohle GmbH 
1230 Wien  
T +43 1 804 4853-0 
info@bohle.at

Estonia 

 
Bohle Baltic 
13619 Tallinn 
T +372 6112-826 
info@bohle.ee

Russia 
 
Bohle Санкт Петербург 
198020 Санкт Петербург 
T +7 812 4452792 
info@bohle.spb.ru

United Kingdom 

 
Bohle Ltd. 
Dukinfield, Cheshire, SK16 4PP 
T +44 161 3421100 
info@bohle.ltd.uk

Benelux
 
Bohle Benelux B.V. 
3905 LX Veenendaal 
T +31 318 553151 
info@bohle.nl

France 

 
Bohle AG · Departement Français 
42781 Haan, Germany 
T +49 2129 5568-222 
france@bohle.de

Spain I Portugal 
 
Bohle Complementos del Vidrio S.A.U 
08907 L´Hospitalet (Barcelona) 
T +34 932 615 361 
info@bohle.es 

USA I Canada 
 
Bohle America, Inc  
Charlotte, NC 28273  
T +1 704 247 8400 
info@bohle-america.com

China
 
Bohle Trading Co., Ltd 
Tianhe District, Guangzhou 
T +86-20-38105870 
jiang.du@bohle.de

Italy 

 
Bohle Italia s.r.l. 
20080 Vermezzo (MI) 
T +39 02 94967790 
info@bohle.it

South Africa 

 
Bohle Glass Equipment (Pty) Ltd. 
2125 Gauteng 
T +27 11 792-6430 
info@bohle.co.za


