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1 ALGEMEEN 

 
1.1 Benamingen 
  
In deze handleiding wordt een aantal begrippen gebruikt die hier kort worden benoemd. 
 
lektester:  het apparaat waarop adapter en otoplastiek met behulp van een luchtslang wordt 

aangesloten, [ook: (lekkage)tester, BLE-tester, unit] 
systeem:  het fysieke geheel van lektester, luchtslang, adapter, otoplastiek en gehoorgang 
platform:  desktop, laptop, smartphone of tablet met een Operating System (OS) die verbinding 

gaat maken met de lektester en waarop de software voor de besturing draait 
software:  de software (app) op het platform die de besturing van de lektester vormt [ook: 

programma, gebruikersinterface, besturingssoftware, besturingsapplicatie] 
Bluetooth®: het draadloze verbindingsprotocol tussen platform en lektester, toegepast wordt hier 

Bluetooth® Low Energy (minimale versie op platform: 4.0)  
 
Lektester, platform, software en Bluetooth® LE vormen samen de “grafische tester voor 
otoplastieken”. 
 
Hieronder vindt u een foto van de tester met luchtslang en standaard adapter, te zien zijn nog de 
aan-/uitschakelaar en de luchtslangaansluiting. 

Foto 1.1.1: de Bluetooth® Low Energy lektester     
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1.2 In bedrijf stellen 
 
1.2.1 batterijen 

Zorg ervoor dat de aan-/uitschakelaar uit staat. Het compartiment voor de batterijen vindt u aan de 
onderzijde van de tester en dient eerst met behulp van een kleine kruiskopschroevendraaier te 
worden geopend. Hierna kan het batterijdeksel worden geopend. Plaats de juiste batterijen [4 stuks 
type AA 1,5V alkaline of 1,2V NiMH] in de batterijhouder en let daarbij op de polariteitaanduiding. 
Onderstaande foto toont het batterijcompartiment met de juiste plaatsing van de batterijen. Klik het 
batterijdeksel weer dicht en breng, voor de veiligheid, de kruiskopschroef weer aan. 
 

Foto 1.2.1.1: de lektester, batterijcompartiment   
 
 
1.2.2 luchtslang 

Sluit een luchtslang (PVC of siliconen) van ca. 1,2m lengte aan op de daarvoor bestemde uitgang aan 
de voorzijde van de unit. Controleer vóór gebruik de luchtslang op beschadigingen, vervuiling, 
knikken, verkleuringen e.d. Gebruik alleen de voorgeschreven luchtslang en adapter. 
 
 
1.2.3 besturing 

De BLE lektester kan alleen worden bestuurd door software (app, OtoBLE) op een platform waarop 
minimaal Bluetooth® 4.0 beschikbaar is. Een laptop, smartphone of tablet beschikt altijd over 
Bluetooth®- faciliteiten, een PC soms niet. Als de PC niet over Bluetooth® LE beschikt, kan een 
externe USB Bluetooth®-adapter (dongle) via de USB-poort op de PC uitkomst bieden.  
Voor het gebruik van interne Bluetooth® LE, of het installeren van een externe USB adapter wordt 
verwezen naar de individuele platforms en de installatiehandleiding van de USB dongle.  
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1.2.4 platforms 

Er zijn drie platforms beschikbaar waarop de app kan draaien: 
 

• Windows 10: Desktop en Laptop (32-bit en 64-bit) als app onder UWP (Universal Windows 
Platform), als onderdeel van Windows 10 (ook Microsoft Surface platforms) 

• Android: Tablet of Smartphone, af Android 6.0 (Marshmallow, API level 23) 
• Apple iOS: iPhone, vanaf model 6 (iOS 12.5.6+), iPad vanaf model Air (iOS 12.5.6+) en 

MacBook met Apple silicon (CPU M1+) 
 
De maximale afstand tussen platform en lektester bedraagt idealiter ca. 10m, maar wordt vaak 
beperkt door obstakels die zich in de omgeving van, of tussen tester en besturingplatform bevinden.  
Voor de beschrijving van het gebruik van de lektester zelf wordt in dit document uitgegaan van de 
Windows10 UWP versie. In grote lijnen is het gebruik op alle platforms identiek. 
 
 
1.2.5 verkrijgen, installeren en gebruik van de apps  

Voor elk van de drie platforms is er een aparte app. Voor elke app is er een handleiding (Nederlands- 
en Engelstalig) beschikbaar, waarin wordt beschreven waar de app kan worden gedownload, hoe die 
vervolgens geïnstalleerd moet worden en hoe de app moet worden gebruikt. In deze Algemene 
Gebruikershandleiding wordt het gebruik van de BLE lektester aan de hand van de Windows UWP 
app besproken, lees eventueel §1.2.5.1.  
 
 
1.2.5.1 Windows 10: UWP app voor desktop, laptop en tablet 

Voor het kunnen toepassen van de OtoBLE app onder het Universal Windows Platform van 
Windows10 staat er een handleiding op onze site, onder > Otoplastiektesters > Bluetooth (LE) > 
Documentatie (BLE). De naam van het document is BLEmanUWP_NL en de URL van de pagina luidt: 
https://www.cursorengineering.nl/documentatie-ble/. Het document kan ook direct worden 
ingezien: https://www.cursorengineering.nl/wp-content/uploads/BLEmanUWP_NL.pdf 
 
 
1.2.5.2 Android: app voor smartphone en tablet 

Voor toepassing van de OtoBLE app op Android platforms bestaat er een handleiding die te vinden is 
op de website onder > Otoplastiektesters > Bluetooth (LE) > Documentatie (BLE). Het document heet 
BLEmanAndroid_NL, de pagina URL: https://www.cursorengineering.nl/documentatie-ble/. 
Direct inzien: https://www.cursorengineering.nl/wp-content/uploads/BLEmanAndroid_NL.pdf 
 
 
1.2.5.3 Apple iOS: app voor iPhone, iPad en MacBook 

Voor toepassing van de OtoBLE app op iOS platforms bestaat er een handleiding die te vinden is op 
de website onder > Otoplastiektesters > Bluetooth (LE) > Documentatie (BLE). Het document heet 
BLEmaniOS_NL, de pagina URL: https://www.cursorengineering.nl/documentatie-ble/. 
Direct inzien: https://www.cursorengineering.nl/wp-content/uploads/BLEmaniOS_NL.pdf 
 

 

 
 
  

https://www.cursorengineering.nl/documentatie-ble/
https://www.cursorengineering.nl/wp-content/uploads/BLEmanUWP_NL.pdf
https://www.cursorengineering.nl/documentatie-ble/
https://www.cursorengineering.nl/wp-content/uploads/BLEmanAndroid_NL.pdf
https://www.cursorengineering.nl/documentatie-ble/
https://www.cursorengineering.nl/wp-content/uploads/BLEmaniOS_NL.pdf
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1.3 Omgeving 
 
De lektester bestaat uit precisieonderdelen en dient daarom met zorg te worden behandeld en niet 
blootgesteld te worden aan extreme, of plotselinge veranderende temperatuur, vochtigheid en/of 
luchtdruk. De ruimte waarin de tester wordt gebruikt dient te voldoen aan de navolgende eisen: 
 

• normale luchtvochtigheid (30...70%RH) 
• constante temperatuur (+10ᵒC...+30ᵒC) 
• stabiele omgevingsdruk (bv. deuren niet openen of sluiten tijdens metingen) 
• geen direct zonlicht op de testerbehuizing 
• stofarm en vanzelfsprekend rookvrij 

 
Zorg dat de tester na verandering van ruimtelijke omstandigheden enige tijd kan acclimatiseren. 
Bij grote veranderingen tester uitschakelen en opnieuw inschakelen (herijking nulpunt). 
Het niet geleidend werkblad dient vlak en hard te zijn. Houdt een vrije ruimte rond de tester, zodat 
de luchtslang niet kan knikken of bekneld raken. Een niet vrije doorgang van de lucht kan aanleiding 
geven tot meetfouten. Tijdens de meting behuizing en slang niet indrukken of vervormen. 
 
 
1.4 Batterijen 
 
De tester werkt op vier batterijen van het type AA [IEC: LR6], bij voorkeur Alkaline. Oplaadbare 
batterijen zoals bv. NiMH (1,2V), maar ook zgn. NiZn batterijen (1,6V) zijn toegestaan.  
Lege of bijna lege batterijen kunnen gaan lekken en de tester (onherstelbaar) beschadigen, verwijder 
daarom batterijen als de tester gedurende langere tijd (bv. enkele weken) niet gebruikt zal gaan 
worden. Voor het opbergen altijd de aan-/uitschakelaar uitzetten. 
 
 
1.5 Standby mode 
 
Bij elke meting wordt de 'time out' counter teruggezet naar 60 minuten. Indien de tester gedurende 
45 minuten niet meer door de besturingssoftware werd bediend gaat de tester in 'standby' mode: de 
gebruiker heeft dan nog vijftien minuten om de counter te resetten, d.m.v. een (dummy) test, 
alvorens de besturingssoftware zichzelf afsluit en daarmee de tester in 'sleep' mode brengt. Unit en 
app moeten dan opnieuw worden opgestart. Als de tester werd ingeschakeld, maar om een of 
andere reden nooit werd gekoppeld met de app, zal de tester na zes minuten in 'sleep' mode gaan. 
 
 
1.6 Onderhoud 
 
De tester heeft geen bijzonder onderhoud nodig. De behuizing kan worden gereinigd met een zachte, 
eventueel licht vochtige doek. De behuizing bestaat uit PMMA (acryl), gebruik daarom voor het 
reinigen beter geen oplosmiddelen (evt. testen op onderzijde). Er is geen regelmatige kalibratie 
nodig, de druksensor is LASER-gekalibreerd en heeft een extreem klein verloop in de tijd.  
De instelling van het nulpunt voor de momentane luchtdruk vindt automatisch plaats tijdens het 
opstarten en op regelmatige momenten tijdens het gebruik. Controleer voor elke meting of het 
uiteinde van de luchtslang vrij is van ongerechtigheden en de luchtslang vrij is van knikken c.q. 
vernauwingen. Controleer met regelmaat de luchtslang op vuilophoping, blijvende knikken en 
beschadigingen. Indien nodig, luchtslang vervangen en alleen met het voorgeschreven type. 
Doe af en toe een meting waarbij de uitgang van de luchtslang wordt afgesloten om te controleren of 
de tester en slang zelf nog goed luchtdicht zijn en of er überhaupt wel lucht uitkomt.  
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LET OP: de unit bevat een speciale luchtkamer voor het stabiliseren van de systeemdruk en maakt de 
tester tot een delicaat instrument: behandel de tester met zorg als een gevoelig meetinstrument en 
voorkom de uitoefening van mechanische krachten op het huis. De tester mag in verschillende 
standen worden gebruikt, maar gebruik geen metalen of magneten om die stand te handhaven. 
Wees zuinig op de rubber voetjes en bewaar de lektester zoveel mogelijk, zeker tijdens vervoer, in 
een geschikt opbergsysteem.  
 
 
 
1.7 Stilleggen 
 
Indien de tester, bv. voor service, moet worden verzonden, doe dit dan altijd zonder batterijen en 
gebruik een ruime, degelijke verpakking. Lege batterijen niet bij het gewone afval deponeren, maar 
behandelen als klein chemisch afval. Bij beëindiging van activiteiten graag unit retourneren naar 
leverancier of producent ter verwijdering en recycling. 
 
 
 
2 METEN 
 
2.1 Beginnen 
 
Schakel de tester in. De blauwe LED indicator in de schakelaar (zie §3.2 voor meer informatie) zal 
naar verloop van tijd pulseren met een frequentie van een 1,5s (de zgn. 'wait' mode) en er zal een 
kort piepje hoorbaar zijn. Dit is het moment om de besturingssoftware (de app) te starten.  
Voor de verdere beschrijving wordt uitgegaan van de Windows UWP app. Na het starten van de 
app zal deze proberen om met de lektester een Bluetooth®- verbinding op te bouwen. Als het 
onderstaande beeld (hier voor de BLE2023) verschijnt zal de LED continu oplichten en is de tester 
klaar voor gebruik. 

 
Afbeelding 2.1.1: het meetscherm 
 
 
Indien u de UWP app direct wilt gebruiken: de app heet OtoBLE en bevindt zich in de categorie 
"Utilities & Tools"  van de Microsoft Store. 
De link ernaartoe luidt: https://www.microsoft.com/store/apps/9p067btst7pl. 
 
  

https://www.microsoft.com/store/apps/9p067btst7pl
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2.2 Standaardmeting 
 
Als adapter met otoplastiek op de juiste wijze is ingebracht en de cliënt heeft een ontspannen 
houding, dan kan een meetsessie worden gestart. Klik op de START knop en de pomp in de tester zal 
binnen enkele ogenblikken de druk op 5mB brengen. De feitelijke meting duurt vijf seconden. 
Gedurende deze tijd moet de druk idealiter op 5mB blijven, een geringe lek is vaak toegestaan; er 
wordt een ondergrens van 4mB aangehouden (de oranje lijn).  
Onderstaand beeld is een mogelijk resultaat van een ideale meting. 
 

 
Afbeelding 2.2.1: een ideaal meetresultaat 
 
 
2.3 Schermlegenda 
 
2.3.1 algemeen 

In dit bestek wordt slecht een globaal overzicht gegeven van de functionaliteit van de app. 
De functionaliteit en de bediening van de app is voor alle platforms ongeveer gelijk.  
Zoals gezegd is er voor elk platform een handleiding voor de bijbehorende app, zie paragraaf 1.2.5. 
 
 
2.3.2 knoppen 

• Exit: de app wordt beëindigd en de verbinding met de tester wordt verbroken 
• Save Graph: de grafiek met een door u gekozen naam opslaan met datum+tijd stempel 
• Start Test: een nieuwe sessie wordt gestart, de aanduiding zal veranderen in Wait en de 

aanduiding Exit (op de Exit button) tijdelijk in Stop Test 
• Stop Test: de lopende sessie kan worden afgebroken 

 
 

2.3.3 grafiek 

• mB: de y-as geeft de relatieve druk weer in millibar [mB] t.o.v. bestaande luchtdruk, er wordt 
altijd gemeten met een druk van 5mB. De stippellijnen boven en onder de 5mB-waarde 
vormen de uiterste grenzen waarbinnen een perfect meetresultaat is of wordt behaald (5mB 
± 0,1mB). De oranje lijn geeft de waarde aan (4mB) waarbij de meting nog als voldoende 
wordt aangemerkt. SI-eenheid voor druk: de Pascal [Pa] (5mB ≡ 500Pa). 

• sec.: de x-as geeft de totale meettijd weer in seconden. De meettijd kan pas ingaan als een 
begindruk van 5mB werd behaald. 
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2.3.4 status 

Op de statusregel, weergegeven juist boven de grafiek, wordt rechts naast [STATUS:] de toestand 
weergegeven waarin de lektester zich bevindt, met aan het eind (alleen UWP) de statusbalk die de 
duur aangeeft bij een veranderende status, dus bij de overgang naar een andere status. De lektester 
kent een aantal toestanden, waarvan de belangrijkste in hoofdstuk 5 aan de orde komen. 
Indien slechts de aandacht van de gebruiker wordt gevraagd zal de achtergrond oranje kleuren, bij 
een foutmelding zal de achtergrond rood kleuren. 
Indien op de statusregel aan het eind de toevoeging (RESUMED) zichtbaar is betekent dit dat de app 
opnieuw actief is geworden, bv. nadat het beeldscherm terug is uit de slaapstand, of dat de app op 
enig moment werd geminimaliseerd [ _ ] en vervolgens weer teruggebracht. 
 
De lektester kent een aantal toestanden waarvan de belangrijkste zijn:  
 

• Your BLExxxx is ready to go!: de lektester is klaar voor de eerste sessie 
• AIR IN: de luchtpomp in de unit gaat aan en brengt de systeemdruk net boven de 5mB 
• MEASURING PRESSURE: de feitelijke meting begint, de grafiek wordt opgetekend 
• READY: de meting is afgerond, lektester klaar voor een nieuwe meting 

 
 
2.3.5 infopaneel 

Rechts naast de grafiek zijn de gegevens zichtbaar met informatie over het verloop van een meting: 
 

• test : [nummer] : het aantal afgeronde sessies sinds de start van de app 
  [led kleur] : voorbeeld 
  [d. blauw] : meetsessie gestart en nog actief 
  [l. groen] : sessie afgerond binnen de specificaties, geen bijzonderheden 

  [oranje] : sessie afgerond buiten de specificaties, of sessie afgebroken 
  [rood] : sessie gestopt of afgebroken met een foutmelding 

• sample :  het huidige meetmoment c.q. totaal aantal meetmoment gedurende de test 
• pressure :  de momentane (huidige) druk, c.q. de laatst gemeten druk (mB) 
• time out :  de tijd (mm:ss) die resteert tot aan de automatische 'sleep' mode, teneinde de 

      levensduur van de batterijen te verlengen 
 
 
2.3.6 batterijindicator 

Het batterij pictogram geeft de ladingstoestand van de batterijen in de lektester aan. 
Zoals de naam al aangeeft is het slechts een indicatie; bedenk dat er een overgangssituatie kan 
ontstaan waarbij de tester nog normaal opstart, maar dat tijdens een meting blijkt dat er niet 
voldoende vermogen is om de pomp c.q. klep aan te sturen of dat de druk niet hoog genoeg wordt. 
Als referentie is gekozen voor de batterijspanning in Volts; de unit werkt betrouwbaar bij een 
batterijspanning die groter is dan 3,5V. 
 
 
2.3.7 logo 

Het aanklikken van het Cursor logo (rechtsonder) biedt twee (Android en iOS) functies: 
 

• een pop-up venster wordt vijf seconden zichtbaar met informatie over de tester, software 
versies etc. 

• het kan de scherm time out wijzigen: het scherm gaat uit volgens de ingestelde waarde door 
de gebruiker, of het scherm blijft continue aan; lees §4.1.4 in de resp. (software) manuals 
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2.4 Na gebruik 

 
Het is een goed gebruik om telkens nadat alle gewenste metingen aan een otoplastiek zijn 
uitgevoerd deze direct los te koppelen en de luchtslang vrij neer te leggen. 
 
Als alle werkzaamheden klaar zijn kan de app worden afgesloten en de tester worden uitgeschakeld. 
Is de Bluetooth® verbinding nog intact en wordt de software door de gebruiker afgesloten, dan zal de 
unit in de zogenoemde slaapstand ('sleep' mode) gaan en zeer weinig energie verbruiken. Deze 
toestand treedt ook in als de tester gedurende zestig minuten niet meer door de besturingsapp werd 
bediend; in dit geval sluit de app zichzelf af en daarmee de tester.  
Als de tester werd ingeschakeld, maar om een of andere reden nooit verbonden raakte met de 
besturingsapp, zal de tester na zes minuten in de 'sleep' mode gaan.  
In de 'sleep' mode blijft de aan-/uitschakelaar van de unit (uiteraard) ingedrukt; hoewel de tester, 
zoals gezegd, in deze slaapstand zeer weinig energie verbruikt, wordt toch aanbevolen er een 
gewoonte van te maken de schakelaar in de uitstand te zetten.  
 
De tester kan alleen uit de slaapstand worden gehaald door de aan-/uitschakelaar uit te zetten en 
vervolgens weer aan. De tester mag ook direct uitgeschakeld worden, de besturingssoftware zal kort 
daarna een foutmelding geven en twee minuten later zichzelf afsluiten.  
 
Bewaar de tester altijd op een veilige plaats. 
 
 
 
3 STATUSMELDINGEN 
 
3.1 Algemeen 
 
De toestand van lektester en app wordt voortdurend gecontroleerd. De status van de lektester wordt 
deels weergegeven door de blauwe LED in de schakelaar (§3.2.2) en, indien de communicatie tussen 
tester en app correct werkt ook door de status informatie in die app. De statusinformatie in de app 
wordt hier slechts globaal besproken. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de app-
handleidingen voor de verschillende platforms. 
 
 
3.2 Lektester 
 
3.2.1 inschakelen 

Na het indrukken van de aan-/uitschakelaar, wordt de tester actief.  
Met 'opnieuw inschakelen' wordt bedoeld: de tester uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. 
De blauwe LED in de schakelaar duidt, d.m.v. knipperen met verschillende frequenties, de interne 
gesteldheid aan. Voorbeeld: een interval van 0,5s betekent dat de LED een ½s brandt en een ½s 
gedoofd is. In de volgende paragrafen worden de verschillende frequenties met de bijbehorende 
toestand besproken.  
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3.2.2 LED indicator 
 
De blauwe LED in de schakelaar kan met verschillende intervallen knipperen, maar ook continu 
oplichten of zelfs gedoofd zijn. De mogelijke intervallen worden hierna genoemd. 
 
 
3.2.2.1 geen interval (LED gedoofd) 

De tester is inactief, dat kan verschillende oorzaken hebben: 

• de tester is niet ingeschakeld: inschakelen 
• de batterijen zijn te ver ontladen: vervangen 
• de tester verkeert in de zogenoemde 'sleep' mode: opnieuw inschakelen  

 
 

3.2.2.2 interval 0,10s 

De tester is actief, maar er is een fout opgetreden. Indien de fout optreedt: 

• na de initialisatie (§ 3.2.2.6) dan is de nulinstelling niet stabiel gebleken; de tester is 
misschien nog niet voldoende geacclimatiseerd: even wachten en opnieuw inschakelen 

• tijdens het opzetten van de Bluetooth®- verbinding tussen tester en app dan zijn de gegevens 
tussen beide niet correct uitgewisseld: opnieuw inschakelen 

• tijdens het normale gebruik van de tester dan is er tijdens de meting een - meestal tijdelijke - 
fout opgetreden: check de status regel  

 
 
3.2.2.3 interval 0,25s 

De tester bevindt zich in de initialisatie fase, dus direct na het inschakelen van de lektester. Tijdens 
deze fase worden o.a. batterijen, luchtpomp (hoorbaar) en de nulstelling voor omgevingsdruk getest 
en bepaald (offset). De Bluetooth® antenne wordt actief.  
 
 
3.2.2.4 interval 0,50s 

Deze frequentie kan worden waargenomen tijdens een meting gedurende de complete meetcyclus 
(ca. 10s). Deze fase kan onderbroken worden door foutmeldingen (§3.2.2.2).  
 
 
3.2.2.5 interval 1,50s 

Treedt op: 

• na de initialisatie, indien deze correct is doorlopen; de tester staat in deze zgn. 'wait' mode 
rustig te wachten op een verzoek van de app om (via Bluetooth®) verbinding te maken, of de 
verbinding wordt juist tot stand gebracht; deze 'wait' mode duurt maximaal zes minuten 

• tijdens normaal gebruik in de 'standby' mode (als voorindicatie van de 'sleep' mode): zie §1.5   
en de software handleiding van de respectievelijke apps) 
 
 

3.2.2.6 geen interval (LED brandt continu) 

De tester is klaar voor de eerstvolgende sessie. 

  



Tester voor Otoplastieken (Bluetooth® Low Energy)  Algemene gebruiksaanwijzing 
 

  2023 
www.cursorengineering.nl                        blz. 12 

3.3 Besturingsapp 
 
3.3.1 starten 

Het is een goede gewoonte de app pas te starten zodra de tester in de 'wait' mode staat (Ꝭ=1,50s), 
de app zal vervolgens direct verbinding proberen te maken met de gevonden tester. Als de app 
meerdere Bluetooth® LE testers detecteert dan zal een keuze menu zichtbaar worden (UWP, 
Android), of de tester maakt direct verbinding met de unit die de sterkste (RSSI) Bluetooth® zender 
heeft (iOS). 
 
 
3.3.2 foutmeldingen 

De statusmeldingen in de diverse apps zijn grotendeels identiek, maar voor de details wordt 
verwezen naar de diverse app-handleidingen. Zo kan een app, afhankelijk van het Operating System, 
op verschillende manieren kenbaar maken dat Bluetooth® niet is ingeschakeld of zelfs niet eens 
aanwezig is; ook worden toestemmingen om Bluetooth® daadwerkelijk te gebruiken of files op te 
mogen slaan op verschillende manieren afgehandeld. 
 
Enkele voorbeelden van foutmeldingen tijdens een meting:  
 

• TARGET PRESSURE (5mB) NOT REACHED OR UNSTABLE  
  

Het systeem verliest zoveel lucht dat de systeemdruk niet wordt bereikt: de otoplastiek kan erg 
slecht passen of verkeerd geplaatst zijn, ook kan er leiding- of luchtkamerlekkage zijn 
opgetreden; controleer (akoestisch) of de pomp loopt en doe een controlemeting zonder 
otoplastiek, maar met de luchtslang aan het einde afgedicht. 

 
• READY (BELOW REJECTION LEVEL)  

 
De meting is beëindigd, maar tijdens de meting is de systeemdruk op enig moment op of onder 
de 4mB gekomen. De grafiek toont een oranje lijn op het 4mB niveau, dit is een arbitraire waarde 
waarboven het resultaat van een meting nog als voldoende kan worden beschouwd. 
De uiteindelijke beoordeling ligt uiteraard bij de audicien van dienst. 
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