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1. Algemene Omschrijving:
De KT-100D Ultrasoon diktemeter is het nieuwe en verbeterde
instrument met automatische sonde herkenning, automatische
nulstelling en een groter, gemakkelijker te lezen LCD-scherm. Het is
een Multi-Mode diktemeter dat de mogelijkheid biedt te meten door
geverfde of gecoate oppervlakken en elimineert de dikte van de verf
met een dual element transducer in de Echo-Echo modus. Dit
instrument meet met zeer hoge resolutie (0,01 mm of 0,001 inch) de
dikte van metallische en niet-metallische materialen zoals staal,
aluminium, titanium, kunststof, keramiek, glas en andere goede
ultrasone golf geleiders. De KT-100D geeft nauwkeurige metingen in
inches of millimeters.

Technische Specificaties
Meetbereik

T-E : 0.65mm～400.00mm
E-E: 4.00mm～25.00mm

Resolutie
Velocity bereik

0.01mm(0.001〞), 0.1mm (0.01〞)

Meetsnelheid

4 /s and 10/s in fast mode

Gemiddelde modus

Gemiddelden uit 2 tot 9 metingen

Tolerantie bepaling

Hoog/laag indicatie met alarm

Meet enheden

mm / inch

Display

128×64 LCD met back light

Batterij

2 x AAA Batterijen

Operationele temp.

-20℃～+50℃

Meet temp.

-20℃～+350℃(afhankelijk van de Probe)

Afmetingen

116mm（L）×64mm（W）×27mm（H）

Gewicht

0.22kg (incl. batterijen)

1000m/s～9999m/s
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3. Standaard Leveringsomvang
-- Basis Meet eenheid
-- Standaard 5MHZ transducer (D5301)
-- Koppelgel
-- Geintegreerd kalibratie blok
--Kunststof koffer
--Handleiding
--Certificaat

4. Overzicht van het meetinstrument
4
1

5
3

2

1. LCD Beeldscherm
2. Toetsenbord
3. Batterij houder
4. Transducer poort
5. Standaard Test Blok
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5. Toetsenbord Functies

Key

Function

- Aan/ Uit toets
- Esc. Menu

Druk op deze toets voor aan/uit
Druk op deze toets om het menu te verlaten.

- Menu Toets
- Bevestig Toets

Druk op deze toets om het menu te openen.
Druk op deze toets om de selectie te bevestigen.

- Return Toets

Druk op deze toets om terug te gaan naar het
vorige menu.

- Pijl omhoog
-Displayverlichting
- Pijl omlaag
- Kalibratie toets
- Pijl links
-Pijl rechts

Menu keuze omhoog
Druk op deze toets om de display verlichting
aan/uit te zetten.
Menukeuze omlaag
Houdt de droge Probe in de lucht, om de
kalibratie uit te voeren.
Menukeuze opzij/links (tijdens meting)

Menukeuze opzij/rechts (tijdens meting)
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6. Beeldscherm
①

②
③
④
⑤
⑥

⑨
①
②
③

⑧

⑦

Meetwaarde
Batterij status
Meetmodus

④
Symbool meting
⑤ Resolutie
⑥ Aangesloten Probe indicatie
⑦ Geselecteerde geluidsnelheid(velocity)
⑧ Instelling verkregen meting
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7. Voorbereiding voor meting
【7.1】Voorbereiding van het instrument
Voor het nieuw aangeschafte instrument, controleer het instrument en de
accessoires volgens de lijst "3 standaard levering". Indien u merkt dat het
niet hetzelfde is als de tabel, neem dan contact op met de importeur. Als
het instrument beschadigd is, dan dient u het niet te gebruiken en zo snel
mogelijk contact op te nemen met de importeur.

【7.2】Keuze van de Probe
Selecteer de voor het te meten material geschikte Probe.
Type

Freq.

D 5301

5.0MHz

D5008

5.0MHz

E-E 4.0～25mm
T-E 1.44～200mm
0.8～300mm

D5113

5.0MHz

3.0～200mm

<350℃

D7006

7.5MHz

0.7～50mm

<60℃

D7004

10.0MHz

0.65～20mm

<60℃

D2012

2.0MHz

2.0～400mm

<60℃

Type

Meas. rang

Temp.
<60℃
<60℃

Application

D 5301

Voor diktemeting door gecoate oppervlakken(E-E)en
ongecoate oppervlakkent (T-E)

D5008

Gebruikt voor veel metingen, bijvoorbeeld wanneer het
meetoppervlak vlak is of met grote kromming of de dikte
van het werkstuk groter is dan 50 mm.

D5113

Voor diktemetingen bij een temp. lager dan 350℃
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D7006

Gebruikt bij de meting van dunne wanddiktes en kleine
krommingen in het oppervlak.

D7004

Gebruikt bij de meting van dunne wanddiktes en kleine
krommingen in het oppervlak.

D2012

Gebruikt in de meting van grove delen zoals gietijzer

【7.3】Behandeling van het te meten oppervlak
Indien het te meten oppervlak te ruw of sterk verroest is, voer dan de
volgende handelingen uit:
1．Maak het oppervlak schoon door te schuren, polijsten of vijlen, etc. of
gebruik een koppelgel met een hoge viscositeit.
2．Gebruik de koppelgel op het te meten oppervlak.
3．Verricht meerder meting rondom hetzelfde punt.

8. Basis instrument bediening
【8.1】Aan toets
Selecteer de probe en Koppel deze aan het instrument, met de probe
stekker en druk hierna
om het instrument aan te zetten, in het
beeldscherm verschijnen type en serienummer.
Indien de probe niet is aangesloten voor u het instrument inschakeld, zal
het instrument vragen de probe aan te sluiten “Plug in the probe”, sluit
dan de probe aan en wacht tot het instrument in de meet status gaat.
Opmerking: Gebruik de meegeleverde probe, of een probe bedoeld voor
dit instrument, het instrument zal anders niet werken en Error weergeven.
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【8.2】Probe nulstelling
Het instrument heeft een automatisch nulstelling van de transducer en
heeft hiervoor dus geen nul-blok nodig. Hierna gaat het instrument
automatisch in de meetmodus.
Belangrijk: Verzeker uzelf dat de probe niet gekoppeld is aan het te meten
object bij het aanzetten van de meter of dat er gel op de probe aanwezig
is. De probe dient op kamertemperatuur en schoon te zijn.

【8.3】Beeldschermverlichting
Druk

om de verlichting aan / uit te zetten.(Tijdens/voor de meting)

【8.4】Meetmethode
Er zijn 2 meetmethodes voorzien, T-E modus and E-E modus .
Meetmethodes kunnen worden gekozen afhankelijk van vereisten en
meetomgeving.
Druk

om in meetmodus setting te komen

Druk

of

Druk

om de selectie te bevstigen,

Druk

om het menu te verlaten en terug te keren in de meetmodus.

om de modus te selecteren

8.4.1.1 T-E Mode:
Indien de T-E modus is geselecteerd, zijn alle bovengenoemde probes te
gebruiken, de volgende meet modii kunnen worden geselecteerd:
Standaard meting:
Weergave van de meetwaarde.
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Minimum Meting:
Puntmeting, gebruikt bij gekroomde opervlakken voor een minimum
bepaling bij bijvoorbeeld buis.
Opmerking: De functie wordt niet aanbevolen bij meting op gietijzer of
legeringen.
Difference modus:
Geeft de accurate differentiële waarde tussen de gemeten waarde en de
referentiewaarde van de gebruikers, geschikt voor kwaliteitscontrole bij
het identificeren van de gekwalificeerde producten, waarvan de dikte in
de toegestane fout is ingesteld.
Average (gemiddelde)modus:
Voorziet gemiddelde metingen uit 2 tot 9 gemeten punten bij vlakke
oppervlakken.
Limiet instelling:
Zet de “upper and lower” limiet, als de gemeten dikte de ingestelde limiet
overschrijdt, wordt dit op het scherm weergegeven en zal er een alarm
klinken.
Scan:
Is beschikbaar bij gebruik van de probe ten behoove voor dikte meting op
oppervlakken met een hoge temperatuur. Het instrument geeft een alarm
signaal bij ieder snelle meting. En zal alle diktemetingen weergeven totdat
de meting beëindigd wordt.
8.4.1.2 E-E Modus:
Indien de E-E modus is geselecteerd (alleen beschikbaar bij de D5301
probe). Deze functie maakt het mogelijk om te meten op een gecoat
oppervlak. Gebruik daarom de E-E optie voor metingen door coating
(Max.coating dikte 2mm) om alleen de metaaldikte te bepalen.
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【8.5】Instelling
8.5.1 Velocity rate(geluidsnelheid)
Geluid snelheid spelt een belangrijke rol in de meting. Alle materialen
hebben een andere geluidsneheid. Bij een foutief ingestelde
geluidsnelheid zal een meting inaccuraat zijn. Er zijn twee manieren om de
geluidsnelheid te selecteren, deze zijn snelheid selectie en snelheid
meting.
8.5.1.1 Materialen
In het instrument zijn 9 materialen voor ingesteld, welke zelf kunnen
worden geselecteerd: aluminum, titanium, steel, stainless steel, glass,
copper, brass, polystyrene, cast iron.
Druk

naar menu “ SETTING” – “Velocity rate”-“Material”

Druk

of

om het te meten materiaal te selecteren,

Druk

om te bevestigen.

Opmerking: de 9 waarden zijn de theoretische waardes, om een meer
nauwkeurige meting te verkrijgen wordt verwezen naar de Velocity
meting.
8.5.1.2 Velocity input (Geluidsnelheid input)
Indien de 9 vooraf ingestelde warden niet volstaan met de eisen van de
gebruiker, is er een tabel beschikbaar welke de verschillende snelheden
van diverse materialen weergeeft. Gebruik deze tabel om de juiste waarde
in te stellen, dit gaat alsvolgt:
Druk

toets naar menu- “SETTING”-“Vel. Rate”-“Vel. input”,

-9-

Druk
of
om door het menu te scrollen, druk
nieuwe snelheid in te geven,
Druk

of

om

om de nieuwe “Velocity” op te slaan.

Druk
of
om de plaats te selecteren waar de waarde dient te
worden opgeslagen,
Druk

om te bevestigen.

8.5.1.3 Velocity meting
Indien het te meten object uit meerdere materialen of hetzelfde materiaal
met een andere samenstelling zal de geluidsnelheid anders zijn en
mogelijk een foutieve meting weergeven. Indien de foutieve meting niet
van invloed is op de nauwkeurigheid kan deze worden genegeerd, zoniet is
het noodzakelijk om de juiste geluidsnelheid te verkrijgen van het te
meten object. De “velocity measurement” kan hiervoor worden gebruikt,
het gebruik hiervan is alsvolgt:
Selecteer T-E mode, Velocity kan wordengenegeerd, en meet direct het te
meten monster waarvan de dikte bekend is.
Druk

toets naar menu- “SETTING”-“Vel. Rate”-“Vel measurement”,

Druk
of
om te scrollen in het menu, druk
of
omde
waarde te bepalen van de snelheid van de dikte gelijk aan de waarde van
het monster dat wordt gemeten,
Druk

om de nieuwe velocity op te slaan,
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Druk
of
om de plaats te selecteren waar de waarde dient te
worden opgeslagen,
Druk

om te bevestigen.

8.5.1.4 Velocity opslag
Met deze functie is het mogelijk om 4 nieuwe velocity instellingen op te
slaan.
8.5.2 Resolutie
De geselecteerd resolutie zal worden weergegeven. Indien er met een
hoge nauwkeurigheid gemeten wordt, dient het te meten oppervlak
schoon en glad te zijn.
Druk

naar “Resolution”,

Druk

of

om resolutie en unit te selecteren.

1. 0.1 mm
2. 0.01 mm
3. 0.01 inch
4. 0.001 inch
Druk

voor bevestiging

Opmerking: bij gebruik van de probes D5113 and D2012 , wordt
aanbevolen 0.1 mm and 0.01te gebruiken.
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8.5.3 Probe Kalibratie
De volgende drie aspecten kunnen foutmeldingen bij iedere eerste
ingebruikname geven:
1. De probe zelf of de variatie in temperatuur
2. Systeem error door gebruik van Probe van andere dan K&M
instrumenten.
3. Calculatie error veroorzaakt door gebruik van een geluidsnelheid voor
een ander materiaal dan het te meten object.
Om een mogelijke error uit te sluiten gebruik de volgden kalibratie:
Meet het test object waarvan de dikte bekend is,
Druk

naar menu-“SETTING”-“PROBE CALIBRATION”,

Druk
of
om de meetwaarde aan te passen aan de waarde
van het gemeten object,
Druk

om te bevestigen.

【8.7】Functie
Druk

naar menu - “FUNCTION”, op het scherm wordt weergegeven:

1. Switch off mode
2. Gain setting
3. Language
4. Contrast
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5. Default
6. Information
Druk
of
bevestigen.

naar het geselecteerde item, druk

om te

8.7.1 Power off
Automatisch uit nar 1 Min. 3 Min. 5 Min. kan worden geselecteerd.
8.7.2 Gain setting
Druk

naar “Gain adjustment”, op het scherm wordt weergegeven:

1. High
2. Medium
3. Low
4. Automatic
Druk

of

om het gewenste item te selecteren

Druk

om te bevestigen.

Verschillende meetomstandigheden zullen effect hebben op een accurate
en stabiele meting bij verschillende materialen. Dus voor verschillende
meetomstandigheden dienen parameters in het instrument te worden
aangepast aan materiaal en omstandigheid om meerdere metingen te
kunnen verrichten.
Voor veel materialen en omstandigheden “auto gain adjustment” kan
worden gebruikt. Echter voor sommige specifieke metingen, is
handmatige aanpassing van de parameters in het instrument nodig. Er zijn
4 verschillende modii beschikbaar: (A)uto; (L)ow; (M)edium en (H)igh
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Auto: Komt overseen met verschillende probes en verricht bijna alle
meet vereisten.
Low: Geschikt voor hoge verstrooing van het signal en kleine dempingen
in het materiaal,
Medium: Geschikt voor veel metingen,
High: Geschikte voor gedempte materialen
8.7.Taal
Het instrument voorziet in de Engelse, Spaanse en Tjechische taal.
8.7.4 Contrast
Beeldscherm contrast kan worden aangepast.
8.7.5 Default
Bij problemen in metingen kan het instrument worden gereset naar de
fabrieks instellingen.
8.7.6 Informatie
Op het scherm worden versienummer en Transducernummer
weergegeven.

9.

Meet technologie

【9.1】 Meet methodes
Het instrument voorziet in vele meetmethodes.
1．Single point meet methode: gebruik de probe om ieder pont van het
object te meten, de meetwaarde die wordt weergegeven is de dikte.
2．Two point meet methode: Verricht twee metingen op het zelfde
punt, bij de tweede meting dient de probe haaks op het eerst gemeten
punt te worden gezet, neem de kleinste waarde uit de twee metingen als
de gemeten dikte.
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3．Multiple point meet methode: verricht verschillende metingen in
een cirkel van ca. rond 30mm en neem de minimum waarde als de
gemeten.
4．Continuous meet methode: gebruik de single point meet methode,
en neem continu metingen langs het te meten object, met een interval
van maximaal 5mm, neem de minimum waarde als de gemeten

【9.2】 Pipeline meet methode
Zet de probe tijdens de meting met de crosstalk interlayer lijn loodrecht of
parallel op de axiale lijn van de buis. Bij buis met een grotere diameter
dient de probe met de crosstalk interlayer lijn loodrecht op de axiale lijn
van de buis te worden geplaatst, maar bij buis met een kleine diameter
dient de probe zowel loodrecht als parallel op de axiale lijn van de buis te
worden geplaatst, neem de kleinste waarde als de gemeten dikte.

10. Onderhoud en voorzorgsmaatregelen
【10.1】 Power check
Indien de batterijen leeg raken zal een low battery indicator verschijnen.
Verwissel de batterijen op tijd om nauwkeurige metingen te kunnen
blijven verrichten. De beeldschermverlichting verbruikt veel energie.
Opmerking: Indien het instrument voor langere tijd niet gebruikt wordt,
dienen de batterijen te worden uitgenomen om beschadiging van het
instrument door evt. Lekkage van de batterijen te voorkomen

【10.2】Voorzorgsmaatregelen
10.2.1 Algemene voorzorgsmaatregelen
Voorkom sterke trilling van het instrument en berg het instrument niet op
in(extreme) vochtige ruimtes, bij het aansluiten van de probe dient niet
aan het snoer te worden getrokken om snoerbreuk te voorkomen.
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10.2.2 Voorzorgsmaatregelen tijdens het meten
①Tijdens de meting zal het meet icon stabile worden weergegeven, dank
an de meting als goed worden beschouwd.
②Gebruik van te grote hoeveelheden koppelgel kan tot een foutieve
meting leiden. Neem de probe na meting snel weg van het oppervlak.
③Bij slijtage van de probe, zal “ value unstable” worden weergegeven,
Vervang dan de probe.

APPENDIX 1: Sound Velocity Measurement Chart
Material
Air
Aluminum
Alumina Oxide
Beryllium
Boron Carbide
Brass
Cadmium
Copper
Glass(crown)
Glycerin
Gold
Ice
Inconel
Iron
Iron (cast)
Lead
Magnesium
Mercury
Molybdenum

Sound Velocity
Inch/µS

M/s

0.013
0.250
0.390
0.510
0.430
0.170
0.110
0.180
0.210
0.075
0.130
0.160
0.220
0.230
0.180
0.085
0.230
0.057
0.250

330
6300
9900
12900
11000
4300
2800
4700
5300
1900
3200
4000
5700
5900
4600
2200
5800
1400
6300

- 16 -

