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Inleiding 
 
 
Deze handleiding is voor de FA735, en ook voor de FA720, FA725 en FA730. Deze laatste 
drie hebben echter niet alle mogelijkheden van de FA735. 
 
 
In deze handleiding zal verder meestal alleen over de FA735 gesproken worden. 
De mogelijkheden van de vier modellen zijn af te lezen uit de volgende tabel: 
 
 FA720 FA725 FA730 FA735 
Hoogfrequent meting tot 6 GHz ● ● ● ● 
Laagfrequent elektrisch veld meting   ● ● 
Laagfrequent magnetisch veld meting   ● ● 
Opslag op micro-SD geheugenkaart  ●  ● 
Software upgrade m.b.v. micro-SD kaart  ●  ● 
 
 
 
 
Het meetresultaat is zichtbaar op een duidelijk LCD display. De sterkte van de hoogfrequent 
straling wordt op het grafische scherm als functie van de frequentie getoond.  Ook kan de 
sterkte als functie van de tijd getoond worden, hieraan is goed te zien of de straling gepulst is. 
 
Om de tien seconden worden de meetresultaten automatisch opgeslagen op de geheugenkaart. 
Bij elke meting worden ook de datum en tijd opgeslagen. 
 
Via de ingebouwde luidspreker kunnen de impulsen van de hoogfrequent straling hoorbaar 
gemaakt worden. 
 
Ook de laagfrequent magnetische en elektrische velden worden als golfvorm op het scherm 
getoond. Ook deze velden kunnen via de luidspreker hoorbaar gemaakt worden. 
 
De interne software kan via de micro-SD geheugenkaart ge-update worden. 
 
Het apparaat werkt op twee AA batterijen. Als oplaadbare batterijen (NiMH) gebruikt worden, 
dan kunnen deze in het apparaat worden opgeladen m.b.v. de apart verkrijgbare 
lichtnetadapter. 
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De FA735 is een gevoelig meetinstrument, dat drie verschillende soorten velden kan meten.  
 
1) Hoogfrequent electromagnetische velden, 300 MHz t/m 6 GHz 
 
Deze hoogfrequent straling kan worden veroorzaakt door o.a.: 
- GSM mobiele telefoons en de centrale antennes daarvan 
- UMTS mobiele telefoons en de centrale antennes daarvan 
- DECT basisstations (ook als niet getelefoneerd wordt) 
- DECT draadloze telefoons 
- WIMAX draadloos computer netwerk  
- WLAN (of WIFI) draadloze computernetwerken 
- C2000/ TETRA systemen (samen met optionele 400 MHz antenne) 
- Digitenne (DVB-T) digitale televisie 
- draadloze videobewaking 
- magnetron ovens 
- bluetooth apparatuur 
- televisie zenders 
 
2) Laagfrequent elektrische velden ( FA730 en FA735 ) 
 
Een laagfrequent electrisch veld kan worden veroorzaakt door o.a.: 
- Het 230 volt leiding net in huis 
- alle op 230 volt werkende lampen en apparatuur (ook als deze uit staan) 
- hoogspanningslijnen 
 
3) Laagfrequent magnetische velden ( FA730 en FA735 ) 
          
Een laagfrequent magnetisch veld kan worden veroorzaakt door o.a.: 
- adapters van alle apparatuur (ook als deze uit staan) 
- veel op 230 volt werkende apparatuur 
- wekkerradio's 
- transformatoren van halogeenlampen 
- hoogspanningslijnen 
- transformatorhuisjes 
- elektromotoren 
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Toebehoren 
 

 
 
 
 
De FA735 wordt geleverd inclusief: 
 

1. een LogPer richtantenne voor het 1,8 tot 6,0 GHz gebied 
2. een rondom gevoelige antenne voor het 800 – 1000 MHz gebied 
3. een micro-SD geheugenkaart van 1 Gigabyte of meer 
4. een cardreader om de micro-SD kaart op de USB poort van een computer aan te sluiten 
5. twee AA Alkaline batterijen (of, als optie, twee NiMH accu’s) 
6. oplader voor de NiMH accu’s (optie) 

 
 
De items 3 en 4 worden alleen meegeleverd met de FA735 en FA725. 
 
Deze accessoires kunnen eventueel van een ander fabrikaat zijn dan hier getoond. 
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Hoofdstuk 1  Bediening algemeen 
 

1.1 In- en uitschakelen 
 
Door het kleine knopje aan de bovenkant kort in te drukken wordt het apparaat ingeschakeld. 
Door het knopje opnieuw in te drukken, wordt het apparaat weer uitgeschakeld. 
 

 
Aan/uit schakelaar 

 
Als de meter ingeschakeld is, staat de functie van de knoppen altijd onder in het beeldscherm. 
 
Op dit startscherm ziet U het modelnummer (FA735, FA730, FA725 of FA720), de software 
versie (is in dit voorbeeld V1.4), en het serienummer van de meter (0216). 
 

 
Startscherm ( Home )  

 
In de linkerbovenhoek van het scherm is altijd zichtbaar in welke toestand de meter zich 
bevindt. Direct na inschakelen is dat “Home”. 
 
Direct na inschakelen staan de datum en tijd in beeld (bij FA735 en FA725), en kunt U dus 
controleren of deze goed zijn. Staat de datum of tijd verkeerd, dan kunt U deze opnieuw 
instellen. Zie hiervoor 1.7.  
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1.2 Micro-SD geheugenkaart 
 
De micro-SD geheugenkaart mag alleen worden geplaatst of verwijderd als de meter uit staat. 
De geheugenkaart moet geplaatst worden met de kontakten wijzend naar de bovenkant van de 
meter (zie foto). De geheugenkaart kan met de nagel het laatste stukje naar binnen worden 
geduwd totdat hij vastklikt. 
 
 

 
Positie micro-SD geheugenkaart 

 
 

 
Kontakten van de kaart naar boven 
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1.3 Keuze veldsoort 
 
Direct na inschakelen ziet U een keuze scherm waar U kunt kiezen wat U wilt meten: 
 
 

 
 
 
Druk op de 1e knop (“RF”) voor het meten van het hoogfrequent electromagnetisch veld. Zie 
verder hoofdstuk 2. 
 
Druk op de 2e knop (“Elec”) voor het meten van het laagfrequent electrisch veld. Dit wordt 
besproken in hoofdstuk 3. 
 
Druk op de 3e knop (“Magn”) voor het meten van het laagfrequent magnetisch veld. Dit wordt 
besproken in hoofdstuk 4. 
 
 
Na het meten kan men terug naar dit keuzescherm met de 1e  knop (“Home”). 
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1.4 Luidspreker weergave 
 
Direct na het inschakelen van het instrument is het geluid uitgeschakeld, en het wordt pas 
ingeschakeld door het volume in te stellen.  
 

 
 
 
Nadat U gekozen heeft wat u wilt meten, kunt U het geluidsvolume instellen. 
 
Vol+  verhoogt het geluidsniveau 
Vol-   verlaagt het geluidsniveau 
 
Tijdens het instellen van het volume is de stand van het volume op het beeldscherm zichtbaar 
(0 t/m 8). 
 
Voor de RF Hoogfrequent veld meting is er een automatische volumeregeling. Dit wil zeggen 
dat de sterkte van het geluid ongeveer constant gehouden wordt, en dat de sterkte van de 
straling niet aan de hand van de sterkte van het geluid beoordeeld kan worden. 
 
Voor elektrisch- en magnetisch veld meting is er geen automatische volumeregeling. Hiervoor 
is er wel een ‘sound shaper’, die zorgt dat signalen met een lage frequentie ( 50 Hertz b.v.) 
toch goed hoorbaar zijn. Dit gebeurt door hogere harmonischen toe te voegen. 
 
 

 
Aansluiting hoofdtelefoon 

 
Aan de bovenkant bevindt zich een 3,5 mm stereo aansluiting. Hierop is op een van de twee 
kanalen het geluidssignaal beschikbaar, zoals het ook op de luidspreker hoorbaar is. Hier kan 
bijvoorbeeld een hoofdtelefoon worden aangesloten. De interne luidspreker gaat uit als deze 
aansluiting wordt gebruikt. De sterkte van het signaal op deze aansluiting is afhankelijk van 
het instelde luidspreker-volume. 
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1.5 Batterijen 
 

 
Batterij conditie 

 
Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt dit op het scherm getoond: 

- In eerste instantie als een batterij-symbool, gedeeltelijk vol (zie afbeelding) 
- Raakt de batterij nog leger, dan gaat de ‘vulling’ in het batterij-symbool knipperen 
- Is de batterij zo leeg dat hij niet meer bruikbaar is, dan ziet U een leeg batterij symbool 

knipperen. Daarna schakelt de meter zichzelf uit. 
 
De twee batterijen van het type AA (1,5Volt)  zijn toegankelijk via een klepje aan de 
onderkant van de meter. 
 
 

 
Batterijvakje 

 

 
Batterijen 
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1.6 Batterijen vervangen of opladen 
 
Als de meter uit staat, is er nog steeds een minieme hoeveelheid stroom uit de batterijen nodig 
om de intern de datum en tijd bij te houden. Als U de batterijen verwisselt heeft U hiervoor 
ongeveer een minuut de tijd, daarna is het mogelijk dat de interne klok uitvalt, en dient U na 
opnieuw inschakelen de datum en tijd opnieuw in te voeren. Dit wordt door de meter 
gesignaleerd en wijst zich vanzelf. Zie 1.7. 
 
 

 
Aansluiting adapter  

 
Gebruikt U niet-oplaadbare batterijen, gebruik dan bij voorkeur alkaline batterijen. 
 
 
Gebruikt U oplaadbare batterijen, dan kunnen deze worden opgeladen door de meegeleverde 
adapter aan te sluiten op de meter en op het lichtnet. Na 10 uur zullen de batterijen weer 
volledig geladen zijn. De meter dient tijdens het opladen uit te staan. 
 
NB  Let bij het verwisselen van de batterijen op de polariteit ( + en - ) 
NB  Gebruik uitsluitend de meegeleverde 5 volt adapter 
NB  Gebruik de lader alleen met oplaadbare batterijen.  
NB  Gebruikte batterijen horen bij het chemisch afval 
 
 
Wilt U controleren of de batterijen opgeladen worden, dan kunt U tijdens het laden de meter 
aanzetten. Nu moet op het scherm het symbool te zien zijn van een batterij die steeds voller 
wordt. Daarna kunt U de meter weer uitzetten. Als de meter aan blijft tijdens het laden, wordt 
de laadtijd behoorlijk verlengd, omdat dan een deel van de laadstroom gebruikt wordt om de 
meter van stroom te voorzien. 
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1.7 Datum en tijd instellen 
 
Staat de datum of tijd verkeerd, dan kunt U deze opnieuw instellen door vanuit het startscherm 
op de ‘Menu’ knop te drukken (knop 4) en daarna ‘Time’ te kiezen (met knop 4 en/of 5) en 
‘Time’te activeren met knop 6. 
 

 
 
Na het instellen van de datum en tijd dient U de ‘OK’ knop in te drukken. 
 
NB  Bij instellen van een datum dient U zelf de dag van de week goed in te stellen, dit gaat 
niet automatisch. 
 
 
 
Tijdens het meten wordt de tijd aan de linkerkant van het scherm getoond. 
 

 
Positie van de tijd in het scherm 
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Hoofdstuk 2  Hoogfrequent electromagnetisch veld 
 
Als de meting van het hoogfrequent electromagnetisch veld geselecteerd is, staat er “RF”in de 
linkerbovenhoek van het scherm. 
 
Er moet een geschikte antenne worden aangesloten. Er worden twee antennes meegeleverd: 
 

1. Een richtingsgevoelige “LogPer” antenne voor voor 1,8 - 6,0 GHz (zie 2.1). 
2. Een rondom-gevoelige antenne voor 800 – 1000 MHz (zie 2.2). 

 
De antenne dient voorzichtig aan het apparaat geschroefd te worden. De aansluitingen bestaan 
uit koper met een dun laagje goud, en er is niet veel voor nodig om ze te beschadigen. 
 
De gemeten waarde is sterk afhankelijk van de exacte positie waar gemeten wordt, vooral 
binnenshuis. Een verschil van een factor 3 wanneer het instrument 10 cm verplaatst wordt, is 
niet ongewoon. Voor het beoordelen van de straling wordt de hoogste gemeten waarde 
gebruikt. Om dit eenvoudiger te maken kan de meter in de HOLD stand gezet worden (zie 
2.5). 
Uiteraard is de gemeten waarde ook sterk afhankelijk van de afstand tot de bron van de 
straling. Houd er ook rekening mee dat een bron niet in alle richtingen evenveel straalt. 
Straling kan ook gereflecteerd worden door objecten in de buurt. 
 

2.1 Meting met de LogPer antenne 
 

 
Meetpositie met LogPer antenne 

 
Deze antenne is geschikt voor 1,8 - 6,0 GHz. 
 
Deze antenne moet gericht worden in de richting waarin U wilt meten. In de meeste gevallen 
moet de “groene driehoek” verticaal gehouden worden, omdat de meeste signalen een zgn. 
verticale polarisatie hebben. Het apparaat zelf zal dan horizontaal gehouden worden. 
 
Laat de antenne in diverse richtingen wijzen om de richting met de meeste straling te vinden. 
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2.2 Meting met de rondom gevoelige antenne 
 

 
800-1000 MHz antenne 

 
Met deze antenne moet het apparaat rechtop (verticaal) worden gehouden (de antenne wijst dan 
naar boven). Er worden nu signalen van rondom ontvangen. 
 
De gemeten waarde is meestal het sterkst wanneer de meter verticaal wordt gehouden. Dit 
komt doordat de meeste signalen ‘Verticaal gepolariseerd’ zijn. Door de meter horizontaal te 
houden kun je ‘horizontaal gepolariseerde’ signalen meten. Door reflecties kan een signaal in 
sommige gevallen van polarisatie veranderen. Ook kan de polarisatie van een signaal tussen 
horizontaal en verticaal in liggen. 
 
 

2.3 Beeldscherm 
 
Boven in het beeldscherm ziet U de sterkte van het signaal in microWatt per vierkante meter 
(µW/m²). Bij een gepulst signaal is de getoonde waarde de topwaarde van de puls. 
 

 
 
De frequentie van het signaal wordt ook gemeten (indien mogelijk), en het resultaat staat aan 
de linkerkant in het beeld (hier: 0.9 GHz). Meer hierover in 2.4. 
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2.4 Frequentie meting 
 
Van alle signalen wordt de frequentie gemeten, en deze wordt ingedeeld in de volgende 
categorien: 
 

- van 0,3 tot 2,8 GHz, 26 categoriën, oplopend per 0,1 GHz  
- van 3,0 tot 4,0 GHz, in categorie “3 tot 4” 
- van 4,0 tot 5,0 GHz, in categorie “4 tot 5” 
- van 5,0 tot 6,0 GHz, in categorie “5 tot 6” 
- de categorie “Any” als de frequentie niet kan worden gemeten. 

 
Op het scherm is een staafdiagram zichtbaar, dat de sterkte per categorie aangeeft.  
De grafische weergave van de stralings-intensiteit is logaritmisch. Door deze logaritmische 
weergave zijn ook zwakke signalen nog te herkennen terwijl er sterke impulsen van een andere 
frequentie aanwezig zijn. 
 
Boven de staaf met de hoogste sterkte staat een klein pijltje, en de bijbehorende frequentie is 
links in het scherm zichtbaar, met de aanduiding “GHz” er onder. De nauwkeurigheid van de 
frequentiemeting is ongeveer 0,1 GHz. 
 
De frequentiemeting werkt niet onder alle omstandigheden. De volgende voorwaarden zijn van 
toepassing: 

- Het signaal moet sterk genoeg zijn,  
- Het signaal moet niet sterker zijn dan met de FA735 gemeten kan worden 
- Het signaal moet behoorlijk sterker zijn dan andere, gelijktijdig aanwezige signalen 
 

Als het signaal, bij het bewegen van de meter, steeds van frequentiecategorie verandert, is dit 
een aanwijzing dat aan de voorwaarden voor frequentiemeting niet is voldaan. 
 
 

 
Frequentie van diverse stralingsbronnen 
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2.5 Hold functie 
 
Van alle frequentie-categoriën onthoudt de meter de hoogst gemeten waarde. Deze waarde is 
zichtbaar als een klein streepje boven de staaf van de desbetreffende categorie. 
 
 
Als Hold ingeschakeld is, wordt deze hoogst gemeten waarde als getalswaarde zichtbaar. (De 
getalswaarde geeft op dat moment dus niet meer de actuele waarde aan). Dit gaat als volgt: 
 

 
 
Gebruik knop 4 of 5 om de “Hold” functiegroep in te stellen. Hierna kan met knop 3 de hold 
functie in-of uitgeschakeld worden. Als het ingeschakeld is, wordt links boven in het scherm 
“Hold” zichtbaar. Met knop 6, “Clr” worden de Hold-waardes teruggezet naar de huidige 
gemeten waarde. 
 
 

 
 
 

2.6 Keuze van meeteenheid 
 
 
In de “Hold” functiegroep valt ook de “Unit” functie (knop 2). Hiermee kan de eenheid van de 
meetwaarden worden omgeschakeld tussen: 

- microwatt per vierkante meter 
- millivolt per meter 
- dBm (meting van energieniveau op de antenne-connector) 
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2.7 Gepulste signalen weergeven 
 
In plaats van een staafdiagram met frequentie-categoriën, kan op het display ook de 
signaalsterkte als functie van de tijd getoond worden. Hiermee is te goed zien of het signaal 
gepulst is.  
 
Gebruik knop 4 of 5 om functiegroep “Disp” (Display) in te stellen. Met knop 2, “Time”, 
wordt dan het time display ingesteld. In plaats van “GHz” staat nu “Time” links in het beeld. 
Nogmaals drukken (knop 2 heet nu “Freq”) geeft weer het frequentie display. 
 

 
Gepulst signaal 

Dit voorbeeld laat de impulsen van een DECT basisstation zien. (De stippellijn is de 
“Hold”waarde). Links in beeld is ook hier de frequentie zichtbaar (1.8 GHz). Dit is niet de 
impulsfrequentie ! 
 
 
Als het signaal niet gepulst is, ziet het er als volgt uit (voorbeeld: CT1 telefoon ): 
 

 
Ongepulst signaal 

 

 
 
In deze functiegroep “Disp” worden knop 3 (“Lt-“) en 6 (“Lt+”) gebruikt om de achtergrond 
verlichting van het scherm te regelen van stand 0 t/m 4. Bij erg heldere omgevingsverlichting 
(zonlicht) kan de achtergrondverlichting het beste uit worden gezet, ook dan is het scherm 
goed leesbaar. 
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2.8 Veilige waarden 
 
 
Na het kiezen van de functie “Safe” komt er, tegelijkertijd met de gemeten waarde,  in beeld 
welke waarden veilig zijn tijdens de slaap, volgens de duitse standaard SBM2008. Ook de 
waarden met de kwalifikatie “slight concern”, “severe concern” en “extreme concern” komen 
in beeld. 
 
Nogmaals “Safe”kiezen schakelt terug naar het normale display. 
 

 
 
 
Voor een woon- of werksituatie binnenshuis (dus niet tijdens de slaap) kunnen waardes 
worden aangehouden die tien keer zo hoog zijn als de hier genoemde waardes tijdens de slaap. 
 
 
Gedurende de slaap is het menselijk lichaam gevoeliger. Daarom is de waarde voor de slaapplaats 
lager dan voor de woonkamer of werkkamer. 
 
De “Safe”waarde voor overdag is de "Salzburger Vorsorgewert" van 1 uW/ m²  voor binnenruimtes, en 
10 uW/ m²  voor buiten. 
 
De getoonde waarden zijn in in µW/m². Om verwarring te voorkomen, is de “Safe” functie niet 
werkzaam als de meter is ingesteld op Volt/meter of dBm. 
 
Houd er rekening mee dat de meter een kleine afwijking kan vertonen. Ook  
is het mogelijk dat er signalen aanwezig zijn die buiten het frequentiebereik van het apparaat 
vallen.  
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Hoofdstuk 3  Laagfrequent electrisch veld 
 

3.1 Orientatie 
 

 
Elektrisch veld sensor 

 
De sensor bevindt zich aan de achterkant van de meter, ongeveer tegenover het display. Houd 
de meter rechtop (verticaal) met het display naar U toe. Het elektrisch veld wordt nu gemeten 
vanuit de richting waar de sensor (de achterkant van de meter) naar wijst.  
 
Houd de hand niet voor de sensor, hierdoor wordt het elektrisch veld afgeschermd en wordt 
dus een te lage waarde gemeten. Houd de meter aan de onderkant vast, om de sensor niet te 
beïnvloeden. 
 
Voor het beste resultaat moet de meter worden ‘geaard’ door een vinger op het aardpunt aan de 
achterkant van de meter te houden.  
 

 
Aardpunt 

 
De meter moet stil gehouden worden tijdens het meten, anders kan de meting door statische 
electriciteit worden beïnvloed. Ook andere bewegingen in de buurt van de meter moeten 
worden voorkomen. 
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3.2 Metingen 
 
Het display geeft de sterkte van het electrisch veld in V/m (Volt per meter). Het meetbereik 
loopt van 0,5 V/m tot 199 V/m.  
 
Als de meter nog maar net is ingeschakeld, duurt het ca. 20 seconden voordat er gemeten kan 
worden. 
 
De sterkte van het electrisch veld, en ook de golfvorm daarvan, zijn zichtbaar op het scherm. 
De verticale grootte van de grafiek wordt op het scherm automatisch aangepast voor optimale 
zichtbaarheid. 
 
 

 
 
 
 
 
Met “Hold” (inschakelen zoals beschreven in hoofdstuk 1), stopt het meten, en worden de 
laatst gemeten waarde en golfvorm op het scherm vastgehouden, totdat “Hold” wordt 
uitgeschakeld. 
 
 
De gemeten waarde is niet erg afhankelijk van de exacte positie waar gemeten wordt, maar de 
afstand tot de bron van het veld is wel sterk van invloed. Voor het beoordelen van het veld 
wordt de hoogste gemeten waarde gebruikt.  
 
 
De meter reageert op veranderingen in het elektrisch veld. Hij reageert dus op 50 Hz velden, maar ook 
een verandering in een elektrostatisch veld wordt waargenomen. 
Een elektrostatisch veld is al gauw 1000V/m en is niet overal hetzelfde. 
Een geringe beweging in dit elektrostatische veld kan dus  al een flinke uitslag veroorzaken. Bij E-veld 
metingen moet dus de meter stil gehouden worden. 
Ook als iemand anders door de kamer loopt kan dit het elektrostatisch veld veranderen en dus een 
uitslag geven.  
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3.3 Veilige waarden 
 
 
Na het kiezen van de functie “Safe” komt er, tegelijkertijd met de gemeten waarde,  in beeld 
welke waarden voor het elektrisch veld veilig zijn tijdens de slaap, volgens de duitse standaard 
SBM2008. Ook de waarden met de kwalifikatie “slight concern”, “severe concern” en 
“extreme concern” komen in beeld. 
 
Nogmaals “Safe”kiezen schakelt terug naar het normale display. 
 

 
 
 
 
Voor een woon- of werksituatie binnenshuis (dus niet tijdens de slaap) kunnen waardes 
worden aangehouden die tien keer zo hoog zijn als de hier genoemde waardes tijdens de slaap. 
 
 
Houd er rekening mee dat de meter een kleine afwijking kan vertonen. Ook  
is het mogelijk dat er signalen aanwezig zijn die buiten het frequentiebereik van het apparaat 
vallen.  
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Hoofdstuk 4  Laagfrequent magnetisch veld 

 

4.1 Gebruik 
 
De meter heeft aan de rechterkant een sensor (ongeveer naast de knopjes). In principe moet de 
meter in verschillende standen worden gehouden, en de stand met de hoogste waarde is 
maatgevend. De meter moet stil gehouden worden tijdens het meten, anders kan de meting 
door het aardmagnetisch veld worden beïnvloedt. 
 

 
Positie magnetische sensor 

De sterkte van het magnetisch veld, en ook de golfvorm daarvan, zijn zichtbaar op het scherm. 
De grootte van de grafiek wordt op het scherm automatisch aangepast voor optimale 
zichtbaarheid. 
Het display geeft de sterkte van het magnetisch veld in microTesla 
( 1/1000000 Tesla). Het meetbereik loopt van 0,01 µT tot 3,99 µT.  
 

 
 
De eenheid nanoTesla (nT) wordt ook veel gebruikt. Vermenigvuldig het getal op het display 
met 1000 om het om te rekenen naar nanoTesla. 
 
Als de meter nog maar net is ingeschakeld, duurt het ca. 20 seconden voordat er gemeten kan 
worden. 
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Met “Hold” (inschakelen zoals beschreven in hoofdstuk 1), stopt het meten, en worden de 
laatst gemeten waarde en golfvorm op het scherm vastgehouden, totdat “Hold” wordt 
uitgeschakeld. 
 
 
 

4.2 Veilige waarden 
 
 
Na het kiezen van de functie “Safe” komt er, tegelijkertijd met de gemeten waarde,  in beeld 
welke waarden voor het magnetisch veld veilig zijn tijdens de slaap, volgens de duitse 
standaard SBM2008. Ook de waarden met de kwalifikatie “slight concern”, “severe concern” 
en “extreme concern” komen in beeld. 
 
Nogmaals “Safe”kiezen schakelt terug naar het normale display. 
 

 
 
 
 
Voor een woon- of werksituatie binnenshuis (dus niet tijdens de slaap) kunnen waardes 
worden aangehouden die tien keer zo hoog zijn als de hier genoemde waardes tijdens de slaap. 
 
 
Houd er rekening mee dat de meter een kleine afwijking kan vertonen. Ook  
is het mogelijk dat er signalen aanwezig zijn die buiten het frequentiebereik van het apparaat 
vallen.  
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Hoofdstuk 5  Bekijken van opgeslagen metingen 
 

5.1 Metingen op de FA735 bekijken 
 
Om de 10 seconden slaat de meter de gemeten waarden op, op de micro-SD geheugenkaart aan 
de bovenkant van de meter.  
 

 
 
Via de “Hist” (Historie) functie kunnen alle metingen van vandaag bekeken worden. Gebruik 
knop 4 of 5 om de “Mem” functiegroep te kiezen.  Druk dan op knop 3, “Hist”. Er verschijnt 
een overzicht met de soorten metingen die deze dag gemaakt zijn. 
 

 
Soorten metingen van deze dag 

 
In de bovenste regel ziet U jaar en maand, en de datum en dag van de week. 
 
Kies de soort meting waarin U geïnteresseerd bent (met knop 6), bijvoorbeeld “RF uW/m²”.  
Alleen de soort metingen die op de gekozen dag gedaan zijn verschijnen in dit overzicht. 
 
Gebruik de bovenste optie, “..” om een overzicht te krijgen van alle metingen van de huidige 
maand, en nogmaals “..” voor een overzicht van alle maanden waarin metingen zijn gedaan. 
U kunt ook een overzicht van alle maanden krijgen door vanuit het startscherm “Home”, de 
“Menu” functie te kiezen en daana “Card”. 
 
 
Is de geheugenkaart niet aanwezig, dan komt er direct na inschakelen van de meter een 
waarschuwing in beeld. Daarna werkt de meter normaal, maar er wordt natuurlijk niets 
opgeslagen. 
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Signaalsterkte per kwartier 

 
Nadat U de soort meting gekozen heeft, verschijnt op het scherm een staafdiagram met de 
maximaal gemeten sterkte in een bepaald tijdvak. Elke staaf in het diagram stelt een tijdvak 
van een kwartier voor.  
 
Met de pijltjestoetsen ( 3 en 6 ) kunt U het kleine pijltje op het scherm naar links en naar rechts 
bewegen en hiermee een bepaald tijdvak selecteren, en de bijbehorende maximale sterkte 
aflezen. In het volgende voorbeeld (signaalsterkte per 10 sec) staat dit kleine pijltje onder de 
“1” van de waarde “160”.  
 
Het startpunt van het gekozen tijdvak, en ook de datum van de metingen, staat links boven in 
het scherm (in het bovenste voorbeeld: 22 oktober, 12:00 uur). De frequentiecategorie, die bij 
de geselecteerde maximale sterkte hoort, staat links in het scherm. 
 
Op het scherm zijn 32 tijdvakken van een kwartier zichtbaar, in totaal is dit een tijdvak van 8 
uur. De overige uren van de dag worden zichtbaar door met de pijltjestoetsen naar de rand van 
het scherm te bewegen. 
 
De pijltjestoetsen hebben een repeteer functie: als ze langer dan een halve seconde worden 
ingedrukt, wordt de toetsfunctie repeterend uitgevoerd.  
 

 
Signaalsterkte per 10 sec (zoom) 

 
Om een meer gedetailleerd overzicht te krijgen, selecteert U het gewenste kwartier en drukt U 
op knop 2 (“Zoom”). Hierdoor wordt dit kwartier uitvergroot tot stukjes van 10 seconden.  
Bij het startpunt van het tijdvak staan nu ook de seconden vermeld, en links in het beeld staat 
“Zoom”. 
 
Nogmaals op “Zoom” drukken geeft het totaaloverzicht weer terug. 
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5.2 Micro-SD kaart op de PC aansluiten 
 
De opgeslagen metingen kunnen ook op de PC bekeken worden met Microsoft Excel. 
Schakel de meter uit, en neem de micro-SD kaart er uit. Dit gaat gemakkelijk door hem met de 
nagel iets in te drukken, dan springt hij een stukje naar buiten.  
 

 
Schuif de micro SD kaart  in de kaartlezer 

 

 
Verzet het schuifje van de kaartlezer 

 
Gebruik de met de meter meegeleverde card-reader om de micro-SD kaart op een USB poort 
van Uw computer aan te sluiten. De kaartlezer wordt met de blauwe kant naar boven in de 
USB aansluiting gestoken (Hij past ook andersom maar dan werkt het niet). 
 
Zodra de kaartlezer op de PC is aangesloten, opent de PC automatisch een venster.  
Kies “Bestanden raadplegen”. 
Kies de folder “LOG” en kies daarin de folder van de gewenste maand en folder van de dag.  
 
In deze folder staat een bestand met een naam met de vorm xx-yyyzz.csv,  
 ( xx = A..Z, yyy = maand, zz=dag), bijvoorbeeld AJ-OCT22.CSV  
 
Klik dit bestand aan, en Excel zal dit openen en de metingen tonen (zie 5.3). 
 
U kunt dit bestand desgewenst naar de PC kopieëren om het te archiveren. U kunt de 
bestanden van alle dagen in dezelfde folder zetten, de code xx in de naam zorgt ervoor dat alle 
bestanden op datum gesorteerd worden. De eerste ‘x’ is het jaar ( A = 2011 ), de tweede ‘x’ is 
de maand ( A = januari ). 
 
 
 

 



Handleiding  FA735  versie 1.0 

 27 

5.3 Metingen op de PC bekijken 
 

 
 
Op rij 1 staat de software versie, de datum en het serienummer van de meter. 
 
Rij 2 geeft het moment aan waarop de elektrisch veld meting gestart wordt. Rij 3 t/m 5 zijn de 
waardes die hier bijhoren. De eenheid staat in kolom E en de waarde zelf in kolom F. 
 
Rij 6 geeft het moment aan waarop de magnetisch veld meting gestart wordt. Rij 7 t/m 9 zijn 
de waardes die hier bijhoren. De eenheid staat in kolom E en de waarde zelf in kolom F. 
 
Rij 10 ('RF') geeft de start aan van de RF meting, en geeft de betekenis van de velden in alle 
volgende RF regels. In iedere rij staan waarden voor alle frequentiecategorieën. Cel  G10 t/m 
R10 geven de frequentiecategorie aan van de cellen die hier onder liggen. (Tussen kolom H en 
kolom I zijn in dit voorbeeld een aantal kolommen weggelaten om een duidelijk plaatje te 
krijgen). De eerste frequentiecategorie is dus “0,3 GHz” (300MHz)  en de laatste “5 tot 6 
GHz”. Frequenties van 2,9 GHz hebben geen eigen rubriek, deze komen in de 3-4 GHz range. 
 
Rij 14 nemen we hier als voorbeeld voor de RF meetgegevens: 
In deze rij geven de kolommen G, H , I etc de meetwaarden aan die behoren bij de frequentie 
die in dezelfde kolom staat bij rij 10 ( zoals zojuist verteld). 
De frequentiecategorie met de sterkste waarde staat in kolom D, dat is hier 5-6 GHz. 
De waarde die bij deze frequentie hoort staat in kolom F (daarboven staat 'max' op rij 14), deze 
waarde is hier 2500 microwatt/m2. Dezelfde waarde is te vinden in kolom J, die de waarden 
voor 5-6 GHz bevat. 
De eenheid bij RF meting (kolom E) is dezelfde eenheid die tijdens het meten werd gebruikt. 
 



Handleiding  FA735  versie 1.0 

 28 

Bijlagen 

 

Bijlage 1 Specificaties FA735 
 
Hoogfrequent: 
 
- Meting hoogfrequent electromagnetisch veld van ca. 

300 Megahertz tot en met 6,0 Gigahertz, 
Weergave in microWatt per vierkante meter (µW/m²).  
Bereik ca. 0,4 µW/m² tot 40000 µW/m² 

- Meting van de signaalfrequentie, van 300 MHz tot en met 6 GHz 
- Beeldscherm toont de stralingsintensiteit als functie van de frequentie of tijd 
- Logaritmische schaal maakt sterke en zwakke signalen tegelijkertijd goed zichtbaar 
- Weergave van piekwaarde 
- Hold functie voor het vasthouden van de hoogst gemeten piekwaarde 
- Weergave kan omgerekend worden naar millivolt per meter (mV/m) 
- SMA aansluiting voor externe antenne 
- Antennes voor 800 - 1000 MHz en van 1.8 - 6 GHz worden meegeleverd. 
 
 
Laagfrequent: 
 
- Meting laagfrequent electrisch veld van 0,5 tot 

199 V/m (Volt per meter). Interne sensor. 
- Meting laagfrequent magnetisch veld, van  0,01 tot 

4,00 µT  (microTesla). Interne sensor. 
 
- Golfvorm van laagfrequent elektrische en magnetische velden is zichtbaar 
 
 
Algemeen: 
 
- Automatische opslag van meetgegevens op een geheugenkaart 
- Metingen worden opgeslagen met datum en tijd 
- Bekijken van opgeslagen metingen op de meter zelf of op een PC (met Excel) 
- Grafisch beeldscherm, 128x64 pixels, met regelbare verlichting 
- Luidspreker met volumeregelaar voor het beluisteren van alle signalen. 
- Geluidsaansluiting voor PC-soundcard of externe luidspreker 
- De interne software is te upgraden via de geheugenkaart 
 
- Werkt op 2 AA batterijen (meegeleverd) of oplaadbare batterijen (optie). 
- Indicatie voor bijna lege batterijen 
- Aansluiting voor lichtnetadapter/oplader 
- Ingebouwde oplader voor NiMH accu  
- Afmetingen ca. 150 x 90 x 24 mm (excl antenne). 
- Gewicht ca 240 gram 
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Bijlage 2 Omrekening van microWatt/m² naar milliVolt/meter 
 
De analyzer geeft de sterkte van de hoogfrequent straling in microWatt per vierkante meter 
(µW/m²). De eenheid ‘Volt per meter’ (V/m) wordt ook vaak gebruikt en kan met de volgende 
tabel worden omgerekend. De meter kan dit ook zelf (zie 2.6). 
 

 display      
mV/m µW/m²       
4000 40.000      
3500 32.000      
3200 25.000      
2800 20.000      
2500 16.000  

 

2200 12.500  
2000 10.000   
1800 8.000   
1600 6.300   
1400 5.000   
1250 4.000   
1100 3.200   
1000 2.500   
900 2.000   
800 1.600   
700 1.250       
620 1.000  

 
 
 

560 800 
500 630 
450 500 
400 400 
350 320 
320 250 
280 200 
250 160 
220 125 
200 100 
180 80 
160 63 
140 50 
125 40 
110 32 
100 25 
90 20 
80 16 
70 12,5 
62 10,0 
56 8,0      
50 6,3      
45 5,0  

De waarde in de mV/m kolom moet worden 
gedeeld door 1000 om het om te rekenen naar 
Volt per meter. 
 

De omrekening tussen deze beide eenheden is 
kwadratisch. Als de mV/m waarde 10 keer zo 
groot wordt, wordt de µW/m² waarde 100 keer 
zo groot.  
 
De waarden zijn iets afgerond. Het is aan te 
raden om bij elke waarde die je noteert, de 
gebruikte eenheid er duidelijk bij te vermelden. 

40 4,0 
35 3,2 
32 2,5 
28 2,0 
25 1,6 
22 1,25 
20 1,00  
18 0,80  
16 0,63  
14 0,50  

12,5 0,40  
11 0,32  
10 0,25  
9 0,20  
8 0,16  
7 0,125  
6,2 0,100  
5,6 0,080  
5,0 0,063  
4,5 0,050  
4,0 0,040  
3,5 0,032  
3,2 0,025  
2,8 0,020      
2,5 0,016      
2,2 0,0125      
2,0 0,0100      
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Bijlage 3 Meer informatie 
 
Meer is te vinden op de websites: 
www.stopumts.nl 
www.milieuziektes.nl  
www.straling.org 
www.powerwatch.org.uk  ( Engelstalig ) 
 
De SBM2008 norm is te vinden op:  http://www.baubiologie.de (Duitstalig) 
  
 
Een goed boek over deze materie: 
Elektrostress & gezondheid, door dr. ir. M. Haas en Henk Wever    
Jaar van uitgave: 2011 (Geheel herziene derde druk) 
Uitgever: NIBE  tel: 035-694 82 33    www.nibe.org 
ISBN 978-90-74510-99-8, 256 pagina's, Prijs 24,95 euro. 
http://www.nibe.org/nl/webshop/Electrostress-Gezondheid 
 

Bijlage 4 Afkortingen 
 
dB Decibel Maat voor verhouding tussen twee vermogens. 
Hz Hertz  Eenheid voor aantal trillingen per seconde 
KHz KiloHertz 1.000 Hertz 
MHz MegaHertz 1.000.000 Hertz 
GHz GigaHertz 1.000.000.000 Hertz 
T Tesla  Eenheid voor magnetische veldsterkte 
µT microTesla 0,000.001 Tesla 
nT nanoTesla 0,000.000.001 Tesla 
V Volt  Eenheid voor elektrische spanning 
mV milliVolt 0,001 Volt 
W Watt  Eenheid voor vermogen (energie per seconde) 
µW microWatt 0,000.001 Watt 
 
C2000  Draadloos hulpdienst communicatie systeem ( = TETRA ) 
DECT  Digital Enhanced Cordless Telephone 
GSM  Global System for Mobile Communications 
TETRA Terrestrial Trunked Radio 
UMTS   Universal Mobile telecommunications system 
WLAN Wireless local area network 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dit product en deze informatie zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn echter niet 
aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van dit 
product of deze informatie. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.stopumts.nl/
http://www.milieuziektes.nl/
http://www.straling.org/
http://www.powerwatch.org.uk/
http://www.baubiologie.de/
http://www.nibe.org/
http://www.nibe.org/nl/webshop/Electrostress-Gezondheid
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