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Inleiding 
Dit document beschrijft de te volgen werkwijze indien men gebruik maakt van een BetaGT plus of 

een SigmaGT. 

Voordat u uw Metrel BetaGT/SigmaGT in gebruik neemt is het verstandig eerst deze handleiding 

door te nemen. Door de software op de juiste manier te gebruiken kunt u optimaal profiteren van de 

ruime mogelijkheden. 

 

 
De volgende punten zullen worden behandeld: 

 

• Meetinstrument aanmaken in Centix. 

• Metingen uitlezen. 

• Metingen verwerken / certificaten genereren. 

 

Uploaden van objecten naar de meetinstrument. 
 

• Downloaden van test codes 
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Meetinstrument aanmaken in Centix 
Om de metingen uit te kunnen lezen dient u eerst een meetinstrument aan te maken in Centix. 

Dat gaat als volgt: 

Ga in Centix naar Bestand Onderhoud & inspecties Meetinstrumenten 
 

 
 

U komt nu in een leeg scherm. Door op “+” knop te drukken kunt u het meetinstrument toevoegen. 
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In het volgende scherm dient u de volgende benodigde gegevens in te vullen. 
 
 

Eigenaar: Selecteer hier de eigenaar van het meetinstrument. 

Type: Selecteer hier “meetinstrument”. 

Na het selecteren van “meetinstrument” ziet u dat er een extra veld erbij gekomen is. 

Meetinstrumenttype: Selecteer hier de Metrel BetaGT of de SigmaGT 

ID: Hier kunt u de naam of ID opgeven van het meetinstrument. 

Omschrijving: Hier kunt u bijvoorbeeld het merk en typenummer van het meetinstrument 

vermelden. 

Status: de status moet actief zijn. 
 

 
Voorbeeld: 

 



Handleiding : Handleiding inlezen & verwerken meetwaarden 
BetaGT plus / SigmaGT. 

Publicatie Datum: 04-08-2021 (Versie 1.4) 
Pagina 6 van 42 

 

 
 

Wanneer het meetinstrument jaarlijks gekalibreerd wordt, kan aan het meetinstrument een 

inspectieplan gekoppeld worden. 

Dat gaat als volgt: 

Onder het tabblad “onderhoud en inspecties” kunt u, op het lege gedeelte met uw rechtermuis 

klikken, en vervolgens op “toevoegen” klikken. 
 

 

Door een klik met de rechtermuisknop selecteert u de onlangs aangemaakte regel en selecteer 

vervolgens “Detail”. 
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Vul vervolgens de volgende velden in: 

OI Plan: Selecteer hier “KAL” voor kalibratie. 

ID: Wordt automatisch ingevuld bij het selecteren van OI plan “KAL” 

Tijdschema: Selecteer hier de juiste tijdschema. 

Aan de hand van de Laatst succesvolle uitvoering wordt de volgende uitvoeringsdatum berekend. 

Vul dus bij de laatst succesvolle uitvoering de datum in wanneer deze voor het laatst gekeurd is. 
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Vervolgens kan het meetinstrument worden opgeslagen. Dat kan door de disketteknop aan te 

klikken. 

Middels de “ESC” knop op het toetsenbord kunt u terugkeren naar het meetinstrument om de 

aangemaakte meetinstrument te bekijken. 
 

Op het scherm ziet u het reeds aangemaakte meetinstrument. Het meetinstrument heeft een groene 

kleur gekregen omdat deze onlangs gekeurd is. 30 dagen voordat de keuringsdatum van het 

meetinstrument verloopt, zal deze een andere kleur krijgen. Zo kunt u zien wanneer deze 

gekalibreerd moet worden. 
 

Standaard OI plan koppelen aan een meetinstrument. 

 
Inspecties die uitgevoerd worden met een BetaGT of een SimaGT zijn NEN3140 inspecties. 

In Centix kunt u opgeven dat er een standaard NEN3140 plan aan de inspectie gehangen moet 

worden, wanneer de meting uit een BetaGT of SigmaGT meetinstrument komt. 

Ga naar Bestand Onderhoud Systeemtabellen 
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Klik op het “+” bij de groep “Meetinstrumenten” en selecteer middels dubbel klik op “Type”. 

Let op: het dubbel klikken dient op het zwarte driehoekje te gebeuren. 
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Selecteer het meetinstrument waarvan u gebruikt maakt (SigmaGT of BetaGT). 

Dubbel klik op het meetinstrument dat u geselecteerd heeft om de instellingen te wijzigen. 

Let op: het dubbel klikken dient op het zwarte driehoekje te gebeuren. 
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Klik vervolgens op het groene vierkant achter Standaard OI plan om een OI plan te koppelen. 

 
 
 

Dubbel klik op het NEN3140 plan om deze te selecteren. 
 

 
 

Vervolgens slaat u de wijziging op door op de save button te klikken. 
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Meetinstrument configureren 
Om een verbinding te kunnen maken met Centix dient de SigmaGT of BetaGT goed geconfigureerd te 

worden. 
 

 

 

Ga in het meetinstrument naar het setupmenu: 
 
 
 
 

 

 

Selecteer vervolgens “instellen communicatie”. 
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Vervolgens selecteert u “RS 232 Baudrate instellen(PC)” en bij baudrate dient “9600” ingesteld te 

worden. 

 

 
 
 

Met “Esc” gaat u nu een stap terug en 

vervolgens gaat u naar “Communicatie 

 

instellen”.  

Afhankelijk van de toegepaste kabel kan hier 

opgegeven worden of er een verbinding met de USB of Serieel aansluiting gemaakt moet worden. 

De tester staat nu goed ingesteld zodat er een verbinding gemaakt kan worden met Centix. 
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Metingen Uitlezen 
Om metingen uit uw meetinstrument te halen om ze vervolgens in Centix te plaatsen gaat u als volgt 

te werk: 

Ga naar Bestand onderhoud en inspecties Meetinstrumenten. 
 

 
 

Dubbel klik op het meetinstrument waarvan de metingen opgehaald moeten worden. 

Let op: het dubbel klikken dient op het zwarte driehoekje te gebeuren. 
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Nu kunt u middels de knop “communicatie wizard” de wizard te starten. 
 

 
 

Vervolgens vinkt u “Van meetinstrument (RS232 aansluiting)” aan en klik op volgende. 
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Selecteer vervolgens de juiste Com poort. 

 
Mocht er geen COM poorten aanwezig zijn dan is het stuurprogramma voor de USB niet 

geïnstalleerd. Neemt u hiervoor contact op met uw systeembeheerder. 
 

 

 
Selecteer het juiste inspectiebedrijf en inspecteur. Let op: Klik nog niet op volgende! 

U dient eerst het meetinstrument klaar te zetten om gegevens te kunnen ontvangen. 
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Het meetinstrument klaar zetten gaat als volgt: 

Ga naar “Open/Zend/Wis geheugen”. 
 

 

Het onderstaande voorbeeld laat zien dat er wordt gezocht naar alle objecten, gebruikers en locaties 

tussen 13-11-2014/08-07-2015. 

 
Druk vervolgens op F1 op de BetaGT of SigmaGT om te zoeken/vinden. 
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Nu worden op het scherm van het meetinstrument de resultaten getoond. 
 

 

 
Deze resultaten kunnen nu allemaal naar Centix worden verstuurd. 
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SIGMAGT 
 
 

Op de SigmaGT moet nu de knop [SEND] ingedrukt worden. 
Er wordt nu een scherm getoond hoe de data verstuurd dient te worden. 
Kies hierbij voor de optie PC. 

 

 

Let op: Er dienen nu twee handelingen achter elkaar uit gevoerd te worden. 
Klik op F4 (SENDall) op de tester, wachten 2 seconden, en klik op “volgende” in Centix. 

 

Beta GT 

Op de BetaGT moeten we nu op F4 drukken. 
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Let op: Er dienen nu twee handelingen achter elkaar uit gevoerd te worden. 
 
 
 

 

U drukt op “Enter” op de tester, wachten 2 seconden en klikt vervolgens op “volgende” in Centix. 
 
 
 
 
 

 

 

Wanneer alles goed uitgevoerd is wordt het volgende scherm getoond op het meetinstrument. 
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Centix zal het hieronder getoonde scherm laten zien. 
 

Nu zijn de metingen uit het meetinstrument gehaald en in Centix geplaatst. 
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Verwerken Meetwaarden 
Na het importeren van de meetresultaten krijgt u het volgende scherm te zien: 

 

In het scherm zijn een aantal rode regels zichtbaar. 

Om het overzichtelijk te maken werkt Centix met kleuren: 

Rood = Niet alle verplichte velden zijn ingevuld. 

Zwart = Het object bestaat in Centix en alle verplichte velden zijn ingevuld. 

Oranje = Alle gegevens zijn ingevuld maar het object bestaat niet of er is een wijziging gemaakt in het 

object. 

 

 
In de onderstaande afbeelding kunt u zien dat 2 metingen een kleur hebben gekregen. 

Metingen kunnen verwerkt worden als ze de kleur oranje of zwart hebben. 

Selecteer de metingen en klik op de verwerkknop. 
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Nadat u op de verwerkknop heeft geklikt wordt er een wizard gestart. 

In de onderstaande afbeelding wordt getoond dat bij “automatisch creëren” alle velden aangevinkt 

staan. Mocht er een object of locatie niet bestaan dan wordt deze automatisch aangemaakt. 

Voor het bijwerken van de modus zijn de volgende regels van kracht (desbetreffende vinkje staat 

aan) : 

• Wanneer er op het object één bestaand inspectieplanschema aanwezig is ZONDER modus zal 

deze bijgewerkt worden met de modus uit de tester 

• Wanneer er op het object één bestaand inspectieplanschema aanwezig is met een 

afwijkende modus dan zal deze modus overschreven worden met de modus uit de tester 

• Wanneer een object twee inspectieplanschema’s bezit waarvan één modus overeen komt 

met die uit de tester dan zat dit inspectieplanschema bijgewerkt worden. 

• Wanneer een Object twee inspectieplanschema’s bezit waarbij geen modus van deze 

inspectieplanschema’s overeenkomt met de modus die uit de tester dan zat er GEEN 

inspectieplanschema aangemaakt of bijgewerkt worden. Het is dan door Centix namelijk 

niet te bepalen welk inspectieplanschema er bijgewerkt dient te worden. 
 

 

Als vervolgens op volgende geklikt wordt ziet u dat het object verwerkt wordt. 
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Verwerkte inspecties & Certificaten 
De meting is na het verwerken terug te vinden bij het object. 

Ga naar bestand objecten Objecten 

 
 
 

Open het onlangs verwerkte object en klik op het tabblad “Onderhoud & Inspecties”. 

Selecteer het OI plan. Klik vervolgens met uw rechtermuisknop op het OI en selecteer: “Inspecties”. 
 

 
 

 
U ziet nu alle inspecties die uitgevoerd zijn op dat object. 

De onlangs verwerkte meting zit daar ook bij. 
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Wanneer u de meetresultaten wenst te zien dan dient u de inspectie te openen (Dubbel klikken op 

de inspectie regel). 
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Afdrukken Certificaat 
Certificaten dienen afgedrukt te worden door middel van de OI Afdruk Wizard. Deze kan gestart 

worden wanneer er één of meerdere objecten zijn geselecteerd. Vanuit het men u is deze optie 

beschikbaar. 
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Wanneer de wizard wordt doorlopen is er de mogelijkheid om de certificaten af te drukken en/of op 

te slaan in PDF. 
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Upload objecten van Centix4 naar BetaGT/SigmaGT 
Om er voor te zorgen dat wanneer een object automatisch geïnspecteerd moet worden met de 

BetaGT/SigmaGT, dan zal van te voren de juiste testcode gekoppeld moeten worden. In Centix 

betekend dat dat de juiste Modus meegegeven dient te worden. De modus zal bij een upload naar de 

BetaGT/SigmaGT de Testcode vertegenwoordigen. Deze modus(sen) dienen dus als eerste naar 

Centix gedownload worden. Hierna kunnen deze toegepast worden. 

 
 

 

Download Test Codes uit Metrell 
Als eerste dient het meetinstrument klaargezet te worden, zodat de testcodes kunnen worden 

geúpload. 
 

Ga naar bestand onderhoud systeemtabellen 

Open de groep: Onderhoud & Inspectie dubbel klik op OI plan. 

Open het OI plan en ga naar de modus(sen). 
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Klik in het rechterscherm zodat de knop [Download test codes] verschijnt. 

 
 
 

 
Selecteer vervolgens de juiste type tester waarmee u de testcodes gaat downloaden. 
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Geef de juiste com poort op. (klik op volgende om de testcodes te downloaden) 
 

 
 

Als u alle stappen goed uitgevoerd heeft dan zal het volgende scherm op uw meetinstrument 
 
 

 

getoond worden. 

Na het downloaden worden alle test procedures (Test codes) als modussen getoond in Centix. 
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Aanpassen OI plan met Modus 
Wanneer nieuwe objecten worden aangemaakt vanuit de ingelezen meetwaarden, zal de juiste 

modus automatisch aan het object inspectieplan gekoppeld worden. Hierbij dienen de testcodes wel 

van te voren gedownload te zijn (zie vorig hoofdstuk). 

Alle bestaande object inspectieplannen dienen uitgebreid te worden met deze modus als de objecten 

geüpload dienen te worden. Deze aanpassing werkt als volgt : 
 

 
Wanneer de Onderhoud en Inspectie tab wordt geopend kan terug gevonden worden welke modus 

er gekoppeld is (wanneer dit niet te zien is dient de kolom aangezet worden). In dit geval is er “geen” 

modus gekoppeld. 
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De modus kan direct op de regel toegevoegd worden. In dit voorbeeld is er een KL 2 modus 

gekoppeld. 
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Uploaden naar Beta GT/ Sigma GT 
Als eenmaal alle modussen gekoppeld zijn is er een mogelijkheid om de objecten te uploaden naar 

de tester. Hieronder staat uitgelegd hoe dit functioneert. Als eerste maakt u een selectie van de te 

uploaden objecten. Hierna kan de selectie geüpload worden. 
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Selecteer de object(en) en klik op de rechtermuisknop. Selecteer de optie “Upload objecten naar 

meetinstrument”. 
 

Geef eventueel extra filterwaarden op en druk op volgende. 

Wanneer u op volgende geklikt heeft ziet u een overzicht van objecten die geüpload gaan worden. 

Na het controleren kunt u op volgende klikken. 
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Selecteer het juiste meetinstrument waarnaar u de objecten wenst te uploaden en klik op volgende. 
 

 

 
Zorg ervoor dat u het meetinstrument klaar zet om gegevens te ontvangen. 

Selecteer: “Data Upload/Download” 
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Selecteer in Centix de juiste COM poort en klik op volgende om de objecten te uploaden. 
 

Gegevens worden geüpload naar de tester 

Wanneer de juiste modus is gekoppeld aan het OI plan zal deze nu omgezet zijn als de testcode in de 

BetaGT/SigmaGT. 
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Inspecteren geüploade objecten. 
Wanneer de objecten geüpload zijn, zijn deze terug te vinden op tester. 

Onder het menu “project database” kunt u de objecten terug vinden en direct gaan inspecteren. 
 

 

Overzicht gekoppelde Modussen 
Om een inzicht te krijgen welke object inspectie plannen al zijn gekoppeld aan een modus kunt u het 

Planschema object inspecties gebruiken. 

Ga naar Bestand onderhoud & inspecties Planschema objectinspecties. 
 

In dit overzicht worden alle OI plannen getoond. Ook hier kan de kolom Modus aangezet worden. 
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Om de modus te koppelen kan d.m.v. Rechter muis toets Voor geselecteerde regel Object detail, 

het object geopend worden om vervolgens het OI plan te openen en bij te werken. 
 

 

 
Selecteer het OI plan en druk op F6 om de details te openen. 
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Selecteer vervolgens de juiste modus welke aan het OI plan gekoppeld moet worden. 
 

 
 
 

Optie : Object Merk en Type invoeren op de Metrel tester. 
Op zowel de BetaGT als wel de Sigma GT kan na het testen standaard geen Merk en Type opgegeven 

worden omdat hiervoor geen velden beschikbaar zijn. 

Om dit toch mogelijk te maken kunnen andere niet gebruikte beschikbare velden op de tester 

hiervoor gebruikt worden. 
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Invoervenster op de tester 
De velden Object en Opmerking kunnen worden gebruikt om het Merk en Type in te noteren. 

Toestel no. : Matrieelstuk ID 
Object : Merk 
Locatie : Locatie 
Toestelnaam : Matrieelstuk Omschrijving 
Opmerking : Type nr. 

 

Dit ziet er op de tester er als volgt uit : 
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Aanpassing Centix 4 
Wanneer dit zo wordt toegepast dient de koppeling in Centix4 ook aangepast te worden zodat de 
meetwaarden op de juiste plek geïmporteerd worden. 

 
Bestand Onderhoud systeeminstellingen 

 

 

Kies vervolgens voor de optie [Meetinstrumenten] en dubbel klik de juiste Metrel type 
Klik vervolgens aan de linkerkant op de regel ¨Koppelen met object velden] 

 

Zorg er nu voor dat achter het veld [Brand (Brand ID)] de waarde [1 (Name Building)] staat en achter 
[Type (Type ID)]de waarde [8 (comment)] 
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Inlezen meetwaarden 
Als dit alles goed staat dan worden de waarden op de juiste plaats geïmporteerd. 

 
 


