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TQC ULTRASONE LAAGDIKTEMETER BASIC 
LD7015 
 
1 PRODUCTBESCHRIJVING 

Draagbare microprocessorgestuurde wanddiktemeter om de dikte te meten van 
metalen en niet-metalen materialen zoals aluminium, titanium, plastic en 
keramiek. Meten op ronde leidingen mogelijk. Het apparaat is eenvoudig in 
gebruik en meet tot op 1% nauwkeurig na simpele kalibratie op dikte en 
geluidssnelheid. 
 
1.1 Specificaties 
Meet methode:  Ultrasonic pulse echo  
Meet frequentie:  5MHz  
Meetbereik: 1.20 - 220 mm (staal); (kan variëren bij gebruik van andere materialen) 
Meetbereik (buis): 20x3mm (staal) 
Nauwkeurigheid:  +/- (1%H + 0.1) mm 
Display:   LCD scherm  
Resolutie: 0.1mm 
Omgevingstemperatuur:  0 ºC ~ 40 ºC 
Batterijen:  3x AAA alkaline batterijen (totaal 5V)  
Afmetingen:  70x135x38mm  
 
1.2 Details 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ontvangst plug 
- Zend plug 

- Ultrasone sensor 

- LCD scherm 

 
 
- Kalibratie blok 



 
 
  

 

 2 |

2 LEVERINGSOMVANG 

Ultrasone laagdiktemeter 
Ultrasone gel 60ml 
Sensor 10mm - 5.0MHz 
Probe 10 mm – 2.5 MHz*  
Extra Kalibratie plaat*  
* alleen “Pro” model  LD7016 
 
3 BEDIENINGSINSTRUCTIES 

• Meetvoorwaarden: De meter is geschikt om samples te meten welke gelijk of groter zijn dan het 
meetoppervlak van de sensor (10mm) 

• Gebogen oppervlaktes: Wanneer materialen een gebogen oppervlak hebben zoals bijvoorbeeld een 
boiler wand of pijp, dan moet de kromming gelijk of groter zijn dan 10mm en de wanddikte moet gelijk 
of groter zijn dan 3mm. 

• Ruwe oppervlaktes: Deze meter kan gebruikt worden voor een groot aantal materialen. In de meeste 
gevallen maakt de ultrasone sensor zeer accurate metingen echter wanneer het materiaal zeer ruw is 
door bijvoorbeeld roest dan kan de meter een error geven. In dit geval is het verstandig te proberen het 
oppervlak gladder te maken of de 2.5MHz sensor te gebruiken.  
Mocht de sensor versleten zijn kunt u contact opnemen met uw locale distributeur voor de aanschaf van 
een nieuwe sensor.  

• Omgevingstemperatuur: Materiaal en geluidssnelheid veranderen bij temperatuursveranderingen. 
Wanneer er wordt gemeten binnen normale omgevingsfactoren kan omgevingstemperatuur buiten 
beschouwing worden gelaten. De ultrasone sensor is gemaakt van propyleen. Om beschadiging te 
voorkomen mag de temperatuur van een sample niet hoger dan 60°C zijn anders zou de sensor kunnen 
beschadigen. 

• Omgevingstemperatuur: 0 - 40oC  
• Relatieve vochtigheid: <90% RH 
• Sample temperatuur: < 60oC 
• Vocht vermijden 
 
4 VOORBEREIDINGEN 

1. Inschakelen meter 
Sluit de sensor aan op de meter en druk daarna op de on/off knop om de meter in te schakelen. Alle tekens 
zullen hierna voor ca. 0.5 sec oplichten op het LCD scherm. Vervolgens verschijnen de waardes 0.0mm en 
5900 VEL. Hierna geeft de meter de laatst geregistreerde geluidssnelheid weer met bijbehorend unit nummer. 
De meter is nu klaar voor gebruik. 
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2. Materiaal selecteren  
Om een materiaal te selecteren blijft u op de VEL toets drukken totdat de code van het gewenste materiaal 
verschijnt, zie schema: 
 

Code Materiaal Geluidssnelheid (VEL) 
FS IJzer/staal 5900 
AL Aluminium 6320 
CP Koper 4700 
bR Messing 4430 
Zn Zink 4170 
TIN Tin 3320 
Pb Lood 2400 
GL Glas & RVS 5800 
PVC Polyvinylchloride 2390 
PMM Acryl 2730 

 
3. Kalibratie   
Indien nodig moet deze stap herhaald worden; Houd de “ZERO” knop voor ca. 2 sec vast, “CAL” verschijnt op 
het scherm, de meter is nu in de kalibratie modus. Voorzie het kalibratie blokje van een klein beetje ultrasone 
gel en plaats vervolgens de sensor op het blokje. Als de waarde 4 mm op het scherm verschijnt is de kalibratie 
voltooid. De meter heeft de eerder geselecteerde geluidssnelheid vastgehouden. Indien de sensor of 
batterijen zijn vervangen moet de meter tevens opnieuw worden gekalibreerd. Dit is belangrijk om metingen 
accuraat te houden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 EEN METING VERRICHTEN 

5.1 Dikte meting 
Voorzie het meetoppervlak van een klein beetje ultrasone gel en druk daarna de sensor op het te meten 
materiaal. Zorg voor een goede koppeling tussen de sensor en het materiaal.  Indien er een juiste koppeling 
tot stand is gekomen zal het volgende symbool        op het LCD verschijnen. indien dit symbool niet verschijnt, 
is er geen juiste koppeling. De verschenen waarde op het scherm is de gemeten dikte. Na verwijderen van de 
sensor zal de waarde worden vastgehouden. 
  
  
  
 

  
  

Start scherm 

Kalibratie status Kalibratie uitgevoerd 

Meting met correcte koppeling Meting uitgevoerd 
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5.2 LCD achtergrondlicht 
Door  de knop         in te drukken wordt het LCD achtergrond licht geactiveerd. Bij elke handeling licht het 
scherm voor ca. 7 seconden op. Als de meter wordt uitgeschakeld zal tevens het LCD licht uitschakelen.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
5.3 Automatische uitschakeling 
Indien de meter langer dan 2 minuten niet gebruikt wordt, schakelt deze automatisch uit. 
 
6 KALIBREREN 

Jaarlijkse kalibratie wordt aangeraden. Stuur het apparaat, samen met een RMA formulier* hiervoor naar TQC, 
Molenbaan 19, 2908 LL  Capelle aan den IJssel, NL.  
 
*U kunt het RMA formulier hier downloaden:  http://www.tqc.eu/nl/service/repairs-calibrations/ 
 
7 BATTERIJEN VERVANGEN 

Wanneer het “Batterij ” icoon          op het display verschijnt dienen de batterijen vervangen te worden. Schakel 
de meter uit, verwijder het batterij klepje en plaats 3 stuks AA Alkaline batterijen. 
 
8 ONDERHOUD 

• Ondanks het robuuste ontwerp, is dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  
• Reinig het instrument direct na gebruik 
• Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een 

staalborstel of schuurpapier. Dit kan, overigens net  als agressieve schoonmaakmiddelen, onherstelbare 
schade veroorzaken.  

• Gebruik geen perslucht om het instrument te reinigen 
• Berg het instrument op in de koffer als u het langere tijd niet gebruikt. 
• Wij adviseren jaarlijkse kalibratie. 
 
 

LCD licht aangeschakeld LCD licht uitgeschakeld 
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9 DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 
De in deze gebruiksaanwijzing gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt 
voor een ander doel, dan in dit document omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan 
ons te vragen of het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat 
alle adviezen die we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze gebruiksaanwijzing, hetzij via andere 
wegen) correct zijn, hebben we geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of 
over de vele factoren die invloed hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek 
schriftelijk bevestigen, accepteren we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of 
schade voortvloeiend uit het gebruik of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel 
voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De gegeven informatie in deze handleiding is onderhevig aan 
tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 
 


