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De dekvloeren moeten goed door gedroogd zijn alvorens een parketvloer of houten vloer kan worden gelegd. Als 
de vloer te vroeg wordt gelegd, kan dit leiden tot gebreken en latere schade aan de vloerbedekking. 

Als vuistregel geldt: Bij een geschikt ruimteklimaat (> 18 °C temperatuur, 60 % luchtvochtigheid) is een droogtijd 
van ca. 1 week per 1 cm dekvloer nodig. 
Voor dekvloeren dikker dan 4 cm moet voor elke cm meer een extra droogtijd van minimaal 2 weken worden 
gerekend. Daarnaast spelen ook het type dekvloer, het onverwarmd of verwarmd zijn van de constructie en het 
daaropvolgende type bekleding een doorslaggevende rol - volg in elk geval de aanwijzingen van de fabrikant op. 
Een lange droogtijd is geen garantie voor een door gedroogde dekvloer, want een ongunstig ruimteklimaat kan 
deze tijd aanzienlijk verlengen! Daarom is professioneel testen van restvocht zeer belangrijk. 

Wij raden aan de Hmbox niet eerder te installeren dan bij een restvochtigheid van ~ 80% relatieve vochtigheid (dit 
komt overeen met ongeveer 2,5CM% voor cementdekvloeren en 0,6CM% voor anhydriet dekvloeren). 
Bij vloeren voorzien van vloerverwarming dient minimaal 2 dagen voor de meting altijd het opstookprotocol te zijn 
doorgevoerd volgens de geldende normen. In deze gevallen is het essentieel te wachten op het protocol van de 
verwarmingsprocedure. 
Als de vloerverwarming tijdens de meting is uitgeschakeld, moet deze tijdens de meting worden ingeschakeld. Als 
de dekvloer goed is door gedroogd, leidt de temperatuurstijging niet tot een toename van de vochtigheid. Als het 
meetresultaat negatief is, moet het opstookprotocol worden herhaald. 
De HMBox hoeft gedurende deze periode niet verwijderd te worden zolang de vochtigheid van de dekvloer een 
waarde van 80% relatieve vochtigheid niet overschrijdt. 

ATTENTIE: Wanneer een dekvloer vochtigheid van bijna 90% rel. vochtigheid wordt bereikt, kan zich in de 
meetkamer condens vormen, dat het verdere droogproces van de dekvloer met een tijdvertraging weergeeft. 
Het risico bestaat dat de sensoren vervuild raken als de meting te lang op een te vochtig oppervlak wordt 
verricht. In dit geval kunnen de sensoren van de Hmbox zelf worden gecontroleerd - zie ook "Hoofdstuk 10 
Sensor controle" in deze handleiding. 

 HMBox toepassing FloorProtector Benelux
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Schroevendraaier - voor het losmaken van de HMBox 

Hmfix - lijm voor het bevestigen van de HMBox 

Stanleymes - voor het verwijderen van eventuele lijmresten 

Snelmeet potje 

HMBox Vaseline - 
Voor het residu-vrij 
verwijderen van de Hmfix 

 HMBox koffer FloorProtector Benelux
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1. Breng vaseline aan 
Laat de bus in de koffer, draai het deksel naar links, 
breng de vaseline aan op de ring. 
! ATTENTIE: Breng een dunne laagje aan voordat u de lijm aanbrengt. 
Dit maakt het gemakkelijker om de Hmfix-lijm later te verwijderen. 

2. Hmfix 
Gebruik alleen deze speciale lijm zonder uitzondering. 
Andere lijmen kunnen de sensoren beschadigen en het 
meetresultaat vervalsen! Na elk gebruik de dop en de 
schroefdraad ontdoen van lijmresten en vervolgens de 
schroefdraad invetten met vaseline (klein wit blikje). 

3. Hmfix toepassen 
De Hmfix op de ring aanbrengen met een dikte van ca. 3mm. 
De lijm heeft ongeveer een half uur nodig om uit te harden. 

4. Plakken op de HMBox 
Plaats de Hmbox direct op de gekozen plek en druk deze kort aan. 

 De HMBox bevestigen FloorProtector Benelux
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1. Open de HMBox APP op uw smartphone 
en log in met uw account gegevens. 

 

2. Onder "Mijn HMBoxen" met + de HMBox toevoegen, zorg er 
ALTIJD voor dat ze zowel een actieve Bluetooth verbinding als 
een bestaand netwerk hebben. 

 
3. Vul gegevens in en "Connect 

HMBox No.: 6-cijferig nummer (beginnend met 9) 
 Naam: Naam van de plaats op de bouwplaats 

(b.v. woonkamer) 

FloorProtector Benelux
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4. Onder "Adres selectie 
Selecteer een bestaand adres of voer een 
nieuw adres in. 
Save 

 

5. Onder "Mijn HMBoxen  
Creëer de gewenste bouwplaats 
(is alleen ooit mogelijk voor of tijdens de activering) 

FloorProtector Benelux
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6. Maak een nieuwe bouwplaats onder Bouwplaats toevoegen 

7. Vul alle voorgedefinieerde velden in en "Opslaan". 

Titel:  Aanwijzing van de Commissie 
 

Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: 

Adres van de Commissie 

Keer terug naar het hoofdmenu met “Terug 

FloorProtector Benelux
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Nu verschijnt de HMBox onder "Mijn HMBoxen". 

HMBoxen die niet geactiveerd zijn in de bovenste positie 
(zijn nog niet toegewezen aan een bouwplaats) 

HM dozen die momenteel meten 
(verschijnt onder de toegewezen bouwplaats) 

9. Selecteer de gewenste HMBox door erop te klikken 

 

10. "Druk op "Start nieuwe meting 

8.

FloorProtector Benelux
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Hier kan de eerder gemaakte bouwplaats worden 
geselecteerd en eventueel gewijzigd. 
(exacte details vergemakkelijken het beheer van de site achteraf) 

Selecteer de gewenste bouwplaats 

met exacte details 

Alarm en GSM moeten altijd geactiveerd zijn 

Meetinterval 1h is vooraf ingesteld 
(andere intervallen vrij te kiezen) 
Reset batterij is alleen nodig bij het vervangen van de batterij 

"Druk op "Start meting 
nu worden de instellingen van de smartphone naar de HMBox 
gestuurd. D.w.z. het alarm en de GSM worden ingeschakeld en 
de metingen beginnen. 

11.

12.

FloorProtector Benelux



 Activeren van de 

12

ATTENTIE: Het is essentieel om te wachten tot de activering is 
gecontroleerd! 

"Even geduld - Start synchronisatie" 

FloorProtector Benelux
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De overdracht van de ingevoerde gegevens en de activatie van de APP naar de HMBox 
duurt ongeveer 2 minuten. 

Het LED-lampje bovenop de HMBox begint rood te knipperen, d.w.z. het meetproces 
en de antidiefstal beveiliging zijn gestart. 

Op de achtergrond wordt een meting uitgevoerd, de GSM-ontvangst wordt 
gecontroleerd en tegelijkertijd worden de gegevens naar de server gestuurd. 

Zodra het activeringsproces is voltooid, is een akoestische “piep serie” te 
horen. Elk piep signaal geeft de ontvangststerkte van de GSM-module aan 
(bijv.: 3x5 beste ontvangst, 3x1 slecht ontvangst). De gegevens worden naar de 
server gestuurd en kunnen na ca. 2 minuten met uw smartphone worden 
uitgelezen. Het is belangrijk de eerste meetgegevens af te wachten om er zeker 
van te zijn dat alles correct werkt! 

De HMBox doet nu elk uur een meting en registreert die. Om de 12 uur worden de 
gegevens via GSM naar de server gestuurd. 
De volgende transmissie van de meetgegevens naar de server vindt dus plaats 12 uur 
na de activering op de bouwplaats. Deze gegevens kunnen vervolgens worden 
geraadpleegd op een mobiele telefoon via de HMBox-app of op een pc met behulp van 
de FP Desktop Professional-software (zonder dat u direct ter plaatse hoeft te zijn) 

 Controle van de activering FloorProtector Benelux
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1. Is alleen mogelijk op locatie binnen het 
onmiddellijke bereik van de HMBox (~ 8m), 
Bluetooth-verbinding act ief , voldoende 
netwerkverbinding. 

Selecteer HMBox 
Vak is groen = actief 

2. "Bekijk huidige meting" 
(hier zijn ze ook te vinden, indien nodig, onder 
"Wijzig site gegevens" wijzig de site gegevens) 

 

Druk op het wiel linksboven 

"Druk op "OK 
Verbinding met de box is tot stand gebracht 

  Handmatige 

3.

FloorProtector Benelux
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 Meet waarden bekijken  

Het vak is groen gemarkeerd 

"Druk op "Bekijk huidige meting 
(hier zijn ze ook te vinden, indien nodig, onder "Wijzig site gegevens" wijzig de 

site gegevens) 
 

1. Gemeten waarden in 
verschillende aanzichten 

FloorProtector Benelux



16

  

1. Onder "Mijn HMBoxen" selecteer je HMBox 
Het vak is groen gemarkeerd 
Er MOET zowel een Bluetooth-verbinding als een 
actief netwerk zijn. 

 

2. "Einde meting” 

Deze procedure beëindigt de metingen, 
en GSM, alsmede de alarmbeveiliging worden gedeactiveerd. 
De HMBox kan nu worden verwijderd. De meetgegevens worden 
opgeslagen in het bouwplaatsbeheer en kunnen worden geraadpleegd 
via de FP Desktop Professional software, hier kan ook een meetrapport 
worden gemaakt. 

 De HMBox deactiveren FloorProtector Benelux
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1. Plaats de bijgevoegde schroevendraaier voorzichtig onder de 
ring en draai hem naar rechts tot het kastje vanzelf loskomt. 

2. De HMBox komt los van de "Hmfix" lijm zonder resten achter te laten, 
indien het voorgeschreven losmiddel vooraf tijdens de toepassing is aangebracht. 
Hmfix blijft op de ondergrond zitten en kan indien nodig met een stanleymes verwijderd 
worden. 

 Verwijderen van de 
HMBox 

FloorProtector Benelux
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De meetresultaten van de sensoren van een HMBox kunnen na een bepaalde 
bedrijfstijd beïnvloed worden door invloeden van buitenaf, zoals bindmiddelen en 
versnellers in dekvloeren. Dit heeft uiteraard vooral gevolgen voor de dekvloer sensor, 
die in direct contact staat met de vloer. 

Om deze meet onnauwkeurigheden tegen te gaan, hebben we een eenvoudige en 
snelle methode ontwikkeld waarmee u uw HMBox-sensoren kunt controleren en 
kalibreren. 

In het "Sensor Info" gebied van een geselecteerde 
HMBox, kan u lezen wanneer de sensoren van het 
toestel voor het laatst gecontroleerd/gekalibreerd 
werden. 

BELANGRIJK: Om uw HMBox te kunnen kalibreren, moet u eerst een firmware 
update uitvoeren. Indien de firmware update voor uw HMBox nog niet geactiveerd 
is, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst. 

 Sensorcontrole en ijking FloorProtector Benelux
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Het proces begint met een sensor controle. Om dit te 
doen, plaatst u uw HMBox in de HMBox-koffer met de 
dekvloer sensor naar boven gericht. De ruimtesensor aan 
de zijkant (zwart) moet in één van de twee schuimspleten 
wijzen (zie illustratie). 

 

Selecteer nu uw HMBox in de 
toepassing en klik op 
"Start sensor controle”. 

Nadat de beoordelingstijd is verstreken, selecteert u 
Geef "Sensor check" weer. Na een korte synchronisatie met 
de HMBox, kunt u nu de sensor controle afronden. Het 
resultaat venster informeert u op dit punt of een sensor 
kalibratie nodig is of niet.  

17
 

	Sensor	controle	(smartphone	/	desktop)
FloorProtector Benelux
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Voor een sensor ijking heb je het volgende nodig: 

• FP Desktop Professional Software + Premium Account 
• HMBox 
• HMBox koffer 

• 2x plastic bakje, 2x watje, 2x ijkvloeistof (geel: fase 1, groen: fase 2) 

 

De sensoren worden in twee opeenvolgende fasen gekalibreerd. De gewenste sensor 
correctiewaarden worden dan berekend op basis van de meetresultaten en de afwijkingen 
die zijn ontstaan. 

FloorProtector Benelux
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Alvorens met een ijkfase te beginnen, moeten een aantal zaken 
worden voorbereid: 

1. Plaats het watje in de plastic bak 

2. Schud de houder met de ijkvloeistof goed en 
dan legen in de plastic kom 
• Fase 1: Container met gele sticker 
• Fase 2: Container met groene sticker 

3. Plaats de plastic tray in het midden van de HMBox 
uitsparing in de HMBox kast, plaats de HMBox 
erop en sluit de kast. 

FloorProtector Benelux



 Sensorijking (desktop)

20

In de desktop applicatie, selecteer uw 
HMBox en klik op 
"Start sensor kalibratie". 

Na de eerste fase, kies "Display sensor calibration". Na 
Een korte synchronisatie met de HMBox rondt de eerste fase af. 

Verwijder nu het plastic bakje met de fase-één vloeistof uit de kast, bereid de fase-twee 
vloeistof (bakje met groene sticker) voor in het tweede plastic bakje, plaats dit weer in het 
midden van de uitsparing van de HMBox en plaats de HMBox er bovenop. Daarna kan 
met de tweede fase worden begonnen. 

Als ook dit is voltooid, kan de kalibratie worden voltooid. De vastgestelde 
correctiegegevens worden automatisch in aanmerking genomen voor toekomstige 
metingen. 

Opmerking: De kalibratie vloeistoffen zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Gelieve de plastic bakjes na 
elke ijking te legen en grondig af te spoelen. 

FloorProtector Benelux
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Je zult nodig hebben: 
• 1 Torx schroevendraaier nr. 20 

 

• 4 x AA lithium batterijen L91 (bijv.: Energizer Ultimate Lithium) 

 

FloorProtector Benelux
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1.) Draai de schroeven aan de onderkant 
van de HMBox voorzichtig los. 

2.) Til voorzichtig het deksel eraf, want de 
Antennekabel is bevestigd aan de afdekking 

FloorProtector Benelux
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3.) Verwijder het batterijvak, vervang de batterijen en plaats 
het batterijvak weer op de daarvoor bestemde plaats. 

 

4.) Plaats het deksel met de bijgeleverde pen in de 
uitsparing in de HM doos. 

5.) Schroef de drie schroeven aan de onderzijde weer vast Let 
er absoluut op dat het deksel met de zwarte afdichtring 
goed is aangebracht. 
Gebruik geen geweld bij de procedures! 

6.) Bij de volgende meting, neem dan contact op met "Reset 
batterij" om de HMBox te laten weten dat de batterijwissel is 
uitgevoerd. 

  Batterij vervangen FloorProtector Benelux
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Snelle meting 

De snelle meting met de HMBox geeft een betrouwbaar en snel resultaat over het vochtgehalte van het materiaal in de container. De relatieve 
vochtigheid wordt aangegeven in % en kan na ca. 15 minuten worden afgelezen. Indien de gemeten waarde nog te hoog is om met het leggen 
van de vloer te beginnen, raden wij u aan om de HMBox op de chape te lijmen en met de lange termijn metingen te beginnen. 

Voor richtlijnen betreffende landspecifieke grenswaarden voor het installatie klaar zijn van dekvloeren wordt verwezen naar de respectieve normen 
en standaarden in uw land. 

1. Snel-afmeten container gemaakt 
van 
Uit de koffer halen 

2. Testmateriaal in de container 
invullen (er moet rekening 
worden gehouden met 
landspecifieke richtlijnen voor 
proefmateriaalbemonstering!) 

3. Vul de container ongeveer 
tot aan de zwarte 
afsluitring (zie afb. links). 

4. Plaats de HMBox op de 
container 

5. Start de HMBox app en 
Selecteer HMBox 

6. Start snelle meting 
7. Selecteer de bouwplaats en 

voer de naam van de kamer 
in 

8. Start meting 
De resterende meettijd wordt weergegeven op het 
scherm van het toestel en onder "Bekijk huidige 
meting". 

9. Selecteer de HMBox nadat de meettijd is verstreken. 
en klik op "Bekijk huidige meting 

10. Definitieve synchronisatie start automatisch 

11. Meetgegevens worden zoals gewoonlijk gevisualiseerd 

12. Voltooide snelmetingen kunnen op elk moment 
opnieuw worden bekeken in het archief onder 
de respectieve bouwplaats 

FloorProtector Benelux
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Alle gebruikte HMBoxen zijn opgenomen 
in de bouwplaats administratie onder de 
respectievelijke 
"Bouwplaats namen" gemaakt en 
opgeslagen. 

groene achtergrond = 
voltooide metingen 
rode achtergrond= lopende 
metingen 

Als u gedetailleerde 
meetprotocollen of rapporten 
nodig hebt, bevelen wij de FP 
Desktop Professional 
software aan (te koop). Met 
deze software kunt u 
gemakkelijk bouwplaatsen 
beheren en rapporten maken  

op uw PC of laptop. 

U kunt een willekeurig aantal 
HMBoxen en bouwplaatsen 
toevoegen. De gegevens worden 
voor onbeperkte tijd opgeslagen 
in de HMBox-database. 

       Met dit teken kunnen HMBoxen 

worden verwijderd. 

LET OP: Alle data wordt 
hiermee onherroepelijk 
gewist, zowel van de APP, in 
de Professional software als 
in de HMBox database, en 
kan niet meer hersteld 
worden. 

 Aanvullende informatie FloorProtector Benelux
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FloorProtector 
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7587RN 
De Lutte NL 
telefoon: +31(0)612282707 
info@floorprotector.nl  
www.floorprotector.nl 
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