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THEMATRAITEMENT DE SURFACE AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Helmut Fischer zet in op online 
kennisverspreiding 
Vanwege reisbeperkingen en andere 

maatregelen zijn vele evenementen ver-

plaatst of afgezegd. Dit is een uitgelezen 

kans om kennis te vergaren via online 

trainingen en webinars. Helmut Fischer or-

ganiseert de komende tijd diverse online 

evenementen waaraan u vrijblijvend kunt 

deelnemen. Deze worden steeds gepubli-

Alle trainingen zullen worden gegeven in 

de Engelse taal.

Thema: kalibratie en controle van tac-

tiele laagdiktemeters:

Een regelmatige controle met ijkfolies is 

essentieel om de goede werking van een 

meetinstrument aan te kunnen tonen. Een 

betrouwbare meter verloopt niet uit zich-

zelf, maar er kunnen andere redenen zijn 

om toch een kalibratie uit te voeren zoals 

de geometrie van uw werkstuk of afwij-

kende eigenschappen van het basismateri-

aal.  Dit webinar vindt plaats op 17-6-2020 

om 15:00.

 

Thema: kalibratie en monitoring van 

Xray instrumenten (ED-XRF):

XRAY instrumenten zijn doorgaans erg 

stabiel, echter de juiste werking kan enkel 

worden aangetoond met bij voorkeur her-

leidbare standaarden. Leer hoe en waarom 

de kalibraties worden uitgevoerd met nut-

tige tips tijdens het webinar op 24-6-2020 

om 15:00.

Thema: data export en rapportage bij 

tactiele laagdiktemeters:

Het opschrijven of handmatig intypen 

van gemeten waardes is niet meer van 

deze tijd. De kans op fouten bij de nota-

tie is groot, er gaat veel tijd verloren en 

het risico op ongewenste maar bewuste 

aanpassingen van de meetwaarden is aan-

wezig. Leer hoe de meetwaardes kunnen 

worden geëxporteerd naar een rapporta-

gesoftware of naar Excel bij het webinar 

op 1-7-2020 om 15:00.

 

Thema: meetrapporten en documen-

tatie voor Xray instrumenten:

Maak indruk op uw klanten met een mooi 

en verzorgd meetrapport, voorzien van 

o.a. statistische gegevens, ordernummers, 

klantnamen, uw bedrijfslogo en een afbeel-

ding van het gemeten product. Volg daar-

voor het webinar op 8-7-2020 om 15:00.
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