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MTG & PTG Meters 
Ultrasonische laagdiktemeters 
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Introductie van de MTG & PTG meters 

De Elcometer NDT MTG & PTG ultrasonische materiaaldikte- en precisie 
diktemeters zijn ergonomisch, robuust, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk. 
Deze meters zijn ideaal voor het meten en registreren van materiaaldiktes van  
0,2 mm (0,008") tot 500 mm (20"). 

* Compatibel met iPod, iPhone en iPad   2 JAAR**
GARANTIE ** De garantietermijn van de Elcometer MTG / PTG modellen is binnen 60 dagen na aankoop gratis te verlengen tot 2 jaar via  

   www.elcometer.com

Eenvoudig 
De MTG & PTG ultrasonische diktemeters zijn gebruiksvriendelijke, 
kalibreerbare meters waarmee u gemakkelijk inspectierapporten kunt 
genereren. 

Nauwkeurig
Zowel de MTG & PTG instrumenten hebben een meetnauwkeurigheid tot 
±1% over het gehele meetbereik. Met deze meters kunt u nauwkeurige 
en herhaalbare metingen verrichten op gladde, ruwe en gewelfde, 
gecoate en ongecoate oppervlakken. De stabiliteitsindicator geeft een 
visuele indicatie van zowel de sterkte als de betrouwbaarheid van het 
ultrasonische signaal.

Efficiënt 
De MTG2 en MTG4 meters hebben een vaste meetsnelheid van 4 Hz 
(4 metingen per seconde). De MTG6, PTG6, MTG8 & PTG8 meters 
daarentegen hebben een instelbare meetsnelheid van 4, 8 en 16 Hz  
(4, 8 of 16 metingen per seconde).  

Krachtig 
De MTG6, MTG8 & PTG8 meters kunnen gegevens registreren.   
De MTG6 kan tot wel 1500 metingen opslaan in één groep.  
De MTG8 & PTG8 meters daarentegen kunnen wel 100.000 metingen 
opslaan in 1000 opeenvolgende of roostertype groepen, met alfanumerieke 
groepsnamen. Compatibel met ElcoMaster ® en ElcoMaster ® apps zodat 
u de gegevens direct via USB of Bluetooth® kunt downloaden naar een 
pc, iOS* of Android™ apparaat om er rapporten van te genereren.

Robuust 
De MTG en PTG meters hebben een krasvrij en oplosmiddelbestendig 
scherm en zijn afgesloten schokbestendig ontworpen voor gebruik onder 
de zwaarste omstandigheden (stof- en waterdicht, volgens IP54).
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Meetmethoden verklaard

Het Elcometer NDT MTG & PTG assortiment meters heeft een aantal 
meetmethoden beschikbaar om de gebruiker te helpen de meest accurate 
dikte vast te stellen. Oplopende modelnummers hebben meer meetmethoden 
beschikbaar.

E-E

VM

Puls-Echomodus (P-E): 
Meet de totale dikte vanaf de basis van de transducersonde tot het 
dichtheidsgrensvlak van het materiaal (doorgaans de achterwand), ideaal 
voor het detecteren van putjes en gebreken.

Geluidssnelheidsmodus (VM):
Deze modus meet de geluidsnelheid door materialen en is ideaal voor het 
bepalen van de homogeniteit van een materiaal/legering en de juiste snelheid 
van een materiaal voor kalibratie.

P-E

I-E

PLAS

Interface-Echo (I-E): 
Dit is een zeer nauwkeurige modus die de totale dikte meet vanaf de 
bovenkant van het oppervlak tot het dichtheidsgrensvlak van de materialen.

Plasticmodus (PLAS):
Een speciale modus voor het meten van heel dun plastic. Voor deze modus 
is een speciale grafieten vertrager nodig.

Echo-Echo modus (E-E): 
Ideaal voor het meten van dunne materialen tussen de 0,15-10,15 mm 
(0,006-0,4") dik, Echo-Echomodus meet vanaf de bovenkant van het 
oppervlak tot het dichtheidsgrensvlak van het materiaal (doorgaans de 
achterwand).

Echo-Echo ThruPaint™ modus (E-E): 
Negeert de coatingdikte en meet de materiaaldikte van de bovenkant van 
het oppervlak tot het dichtheidsgrensvlak van het materiaal (doorgaans de 
achterwand). Wordt ook wel ThruPaint™ modus genoemd. Voor gebruik van 
de Echo-Echo ThruPaint™ modus is een sterk gedempte laagdiktetransducer 
nodig.
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In scanmodus meet de meter 
met een snelheid van 16 Hz (16 
metingen per seconde).

2D dwarsdoorsnede B-Scan, 
ideaal voor relatieve 
diepteanalyses. 

Grote, gemakkelijk uit te lezen 
meetwaarden in metrische of 
Engelse maten.

De PTG ultrasonische laagdiktemeters meten 
met een nauwkeurigheid van ±1% van 0,15 mm 
(0,006") tot 25.40 mm (1,000").

De meters bezitten alle eigenschappen en 
functies om de materiaaldikte en geluidsnelheid 
te bepalen van vrijwel elk materiaal voor een 
hele reeks aan toepassingen.

Uitgebreid assortiment 
transducers  
met enkelvoudige en 
dubbelvoudige elementen. 
(zie pagina 19)

Menugestuurde

Hoofdmeting

Meetmodus
(P-E, E-E, I-E, PLAS,VM) 
Geluidsnelheid van 
materialen

Stabiliteitsindicator 

Indicator batterijlevensduur

Selecteerbare statistieken  

Belangrijkste kenmerken 
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De Elcometer NDT MTG & PTG meters zijn gebruiksvriendelijk en nauwkeurig 
tot ±1%. Met een meetsnelheid van 4, 8, & 16 Hz zijn deze meters enorm 
snel en krachtig. De MTG en PTG meters zijn stof- en waterdicht, volgens 
IP54 en geschikt voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden. De 
versies met datalogfunctionaliteit kunnen wel 100.000 metingen opslaan 
en wel 1000 alfanumerieke opeenvolgende of roostergroepen.

USB

USB- und Bluetooth® -
Datenausgabe an die ElcoMaster ® 
Software

Uitgebreid assortiment intelligente 
transducers (zie pagina 19)

Integral zero disc

Ergonomisch ontwerp voor 
continu gebruik 

Gebruiksvriendelijke 
menu's in diverse talen 

Groot, gemakkelijk uit 
te lezen kleurenscherm 
dat kras- en 
oplosmiddelbestendig is

Geïntegreerde nulstellingsschijf

Rode/groene leds 
voor boven- & 
ondergrensindicators 

Belangrijkste kenmerken 

PC
™

Beschikbaar met

draadloze technologie

compatibel met

ElcoMaster®



elcometerNDT.com6

Weergaven nader 

Het Elcometer NDT MTG & PTG assortiment heeft een keuze aan 
meetmethoden zodat de gebruiker de meest geschikte kan selecteren. 

Het weergavescherm 
Alle meters hebben volledig aanpasbare, kras- en oplosmiddelbestendige 
kleuren lcd-schermen.  Beschikbare meetmodi: Puls-Echo (P-E),  
Echo-Echo ThruPaint™ (E-E), Interface-Echo (I-E), Plasticmodus (PLAS) 
en Geluidssnelheidsmodus (VM) (zie pagina 3 voor meer informatie over 
meetmodi).  Afhankelijk van de gekozen meetmodus kunt u kiezen uit 
een aantal eenheden. De stabiliteitsindicator toont duidelijk de sterkte en 
betrouwbaarheid van het ultrasonische signaal.

Scanmodus 
In scanmodus kunt u de meter over een groot oppervlak schuiven terwijl 
de meter metingen verricht met een snelheid van 16 Hz (16 metingen per 
seconde). Tijdens de scan wordt direct de dikte getoond samen met een 
staafdiagram van de diktewaarden afgezet tegen de ingestelde nominale 
waarde en eventueel ingegeven grenzen. Licht- en geluidssignalen 
waarschuwen u voor metingen die buiten de grenzen vallen. Als u de sonde 
weer van het oppervlak afneemt, toont de meter de gemiddelde, hoogste 
en laagste laagdiktewaarden. De scanmodus is dan ook ideaal voor het 
controleren van de algehele gelijkmatigheid van een monster.

Lopende Grafiek
Een trendgrafiek van de laatste 20 metingen toont de variatie in materiaaldikte 
van het testgebied.  De grafiek wordt automatisch bijgewerkt bij elke meting. 
Metingen die buiten een ingestelde grens vallen, worden rood weergegeven. 
Zo kunt u gemakkelijk vaststellen welke gebieden corrosie bevatten of welke 
gebieden te dik zijn voor het doel.

Statistieken op het scherm
U kunt wel 8 statistische waarden tonen, zoals: aantal metingen (n), laagste, 
hoogste en gemiddelde meting (Hi, Lo, x), standaard afwijking (σ), onder- en 
bovengrenzen, nominale waarde en bereik.

Geluidssnelheidsmodus 
Deze modus meet de geluidsnelheid door materialen en is ideaal voor het 
bepalen van de homogeniteit van een materiaal/legering en de juiste snelheid 
van een materiaal voor kalibratie. 

¯
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Weergaven nader 

* Alleen bij roostergroepen 

De meetmethoden varieren tussen de modellen maar normaliter zijn bij 
oplopend modelnummer meer methoden beschikbaar.

Opeenvolgende of roostergroepen 
U kunt individuele metingen opslaan in wel 1000 alfanumerieke, opeenvolgende 
of roostergroepen, in combinatie met datum, tijd en meetlocatie*.  U hebt de 
mogelijkheid om groepsmetingen, statistieken en een grafiek van alle in de 
groep opgeslagen metingen te bekijken.  Met de obstructiefunctie (Obst)* 
kunt u gebieden registreren waar u geen metingen kunt verrichten.

B-Scan meting 
B-scan geeft een tijdgebonden 2D dwarsdoorsnede van het materiaal, ideaal 
voor relatieve diepteanalyses.  De zoomfactor van de B-Scan meting kunt u 
instellen op automatisch of zelf definiëren om te concentreren op bepaalde 
gebieden.

Differentiemodus 
Als u de nominale dikte hebt ingesteld, toont de meter de gemeten dikte in 
combinatie met de afwijking. Zo ziet u welke gebieden dunner of dikker zijn dan 
verwacht.

Plasticmodus
Dit is een speciale modus voor het meten van heel dun plastic. 

Staafdiagram 
Een analoge weergave van de huidige meetwaarden, samen met de hoogste 
(Hi), laagste (Lo) en gemiddelde (x) meting. Het diagram wordt na elke meting 
automatisch bijgewerkt.

¯
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MTG2 

De MTG2 herkent automatisch sondes, zelfs als u een 
transducer vervangt, heeft een meetsnelheid van 4 Hz  
(4 metingen per seconde) en een geïntegreerde 
nulstellingsschijf voor een maximale nauwkeurigheid 
van ±1% en is ideaal voor het meten van standaard 
diktemetingen.

Verpakking bevat 
Elcometer MTG2 meter, 5MHz 1/4" transducer met rechte hoek, koppelmiddel, polsband, schermbeschermer, koffer,  
2 x AA batterijen, kalibratiecertificaat, verlengkaart voor garantietermijn van twee jaar, gebruiksaanwijzing

De MTG2 wordt geleverd met 5 MHz, ¼” transducer en 
is vooraf gekalibreerd voor metingen op staal met een 
diktebereik van 500 mm (20”) in Puls-Echo (P-E) modus.  
Zie pagina 3 voor meer informatie over meetmodi.

Compatibel met ElcoMaster ® software zodat u individuele 
metingen via USB naar een pc of vergelijkbaar apparaat 
kunt downloaden voor verdere analyse.

• Puls-Echo (P-E) Meetmodus 

• Vooraf gekalibreerd.  Alleen voor het meten op staal

• Vooraf ingestelde meetsnelheid van 4 metingen per 
seconde

• USB gegevensuitvoer naar pc of vergelijkbaar apparaat

Kenmerken P-E
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MTG4

De MTG4 is ideaal voor het meten op een hele reeks 
gecoate en ongecoate materialen en heeft een keur aan 
kalibratieopties en meetmodi.

Als aanvulling op de functies van de MTG2 heeft de MTG4 
twee kalibratieopties.  Met een ongecoat stuk testmateriaal 
van een bekende dikte, kunt u de meter kalibreren 
met een 1-punts kalibratie.  Ook kunt u een van de 39 
vooraf ingestelde materialen selecteren die in de meter 
zijn opgeslagen, zoals aluminium, staal, roestvast staal, 
gietijzer, plexiglas, pvc, polystyreen en polyurethaan.  Zie 
pagina 22 voor een volledige lijst met materialen.

Verpakking bevat 
Elcometer MTG4 meter, 5MHz 1/4" transducer met rechte hoek, koppelmiddel, polsband, schermbeschermer, koffer, 
2 x AA batterijen, kalibratiecertificaat, verlengkaart voor garantietermijn van twee jaar, gebruiksaanwijzing

Met de Echo-Echo ThruPaint™ (E-E) meetmodus kunt u 
meten op gecoate materialen met een dikte tot 20,00mm 
(0,787”).  De Echo-Echo ThruPaint™ modus negeert de 
coatingdikte en meet de materiaaldikte van de bovenkant 
van het oppervlak tot het dichtheidsgrensvlak van het 
materiaal.  Zie pagina 3 voor meer informatie over 
meetmodi.

Compatibel met ElcoMaster ® software zodat u individuele 
metingen via USB naar een pc of vergelijkbaar apparaat 
kunt downloaden voor verdere analyse.

• Puls-Echo (P-E) en Echo-Echo ThruPaint™ (E-E) meetmodi

• Kalibratieopties: 1-punts, Materiaal en Fabriek

• Vooraf ingestelde meetsnelheid van 4 metingen per seconde

• USB gegevensuitvoer naar pc of vergelijkbaar apparaat

Kenmerken E-EP-E



elcometerNDT.com10

MTG6 

Verpakking bevat 
Elcometer MTG6DL meter, 5MHz 1/4" transducer met rechte hoek, koppelmiddel, polsband, 3 x schermbeschermer, beschermtas, plastic reiskoffer, 
2 x AA batterijen, kalibratiecertificaat, USB-kabel, ElcoMaster® software, verlengkaart voor garantietermijn van twee jaar, gebruiksaanwijzing

De MTG6 is ideaal voor het meten op een hele reeks gecoate 
en ongecoate materialen en het downloaden van gegevens 
voor verdere analyse. De MTG6 heeft een keur aan 
kalibratieopties, meetmodi (waaronder snelscanmodus), 
weergaveopties en een mogelijkheid tot gegevensopslag.

Als aanvulling op de functies van de MTG2 & MTG4 heeft 
de MTG6 extra kalibratieopties: 2-punts, Geluidsnelheid en 
bekende Diktewaarde.  

De MTG6 is uitgerust met de Geluidssnelheidsmodus 
(VM), ideaal voor het bepalen van de homogeniteit van een 
materiaal/legering en de juiste snelheid van een materiaal 
voor kalibratie.  Zie pagina 3 voor meer informatie over 
meetmodi.

In scanmodus meet de meter grote oppervlakken met een 
snelheid van 16 Hz (16 metingen per seconde).  Als u de 
sonde weer van het oppervlak afneemt, toont de meter 
de gemiddelde, hoogste en laagste laagdiktewaarden. De 
scanmodus is dan ook ideaal voor het controleren van de 
algehele gelijkmatigheid van een monster.  Zie pagina 6 
voor meer informatie over de scanmodus.

U kunt ervoor kiezen om metingen, statistische informatie 
of staafdiagrammen (analoge weergave van de huidige 
meting) te tonen samen met de hoogste (Hi), laagste (Lo) 
en gemiddelde (x) meting of een lopende grafiek, een 
trendgrafiek van de laatste 20 metingen.  Zie pagina 6 en 
7 voor meer informatie over weergavemogelijkheden.

De MTG6 heeft één groepsgeheugen waarin u wel 1500 
metingen kunt opslaan. Compatibel met ElcoMaster ® 
en ElcoMaster ® app zodat u de gegevens via USB of 
Bluetooth® kunt downloaden naar een pc, iOS of Android™ 
apparaat om deze te analyseren of er rapporten van te 
genereren.

• Puls-Echo (P-E), Echo-Echo ThruPaint™ & Geluidsnelheid (VM) meetmodi

• Kalibratieopties: 2-punts, 1-punts, Materiaal, Geluidsnelheid, Ingestelde 
dikte en Fabriek

• Instelbare meetsnelheid: 4, 8, 16 metingen per seconde

• Instelbare resolutie; 0,1 mm (0,01") of 0,01 mm (0,001")

• Scanmodus

• Metingen, geselecteerde statistieken, staafdiagram & lopende grafiek

• Metergeheugen: één groep met 1500 opeenvolgende metingen

• Data-uitvoer via USB en Bluetooth® naar ElcoMaster® en de ElcoMaster® app

 Kenmerken

¯

™

Beschikbaar met

draadloze technologie

compatibel met

ElcoMaster®

VME-EP-E
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MTG8 

De MTG8 is uitgerust met B-Scan, een tijdgebonden 2D 
dwarsdoorsnede van het materiaal, ideaal voor relatieve 
diepteanalyses. De zoomfactor van de B-Scan meting 
kunt u instellen op automatisch of zelf definiëren om 
te concentreren op bepaalde gebieden. De MTG8 kan 
100,000 metingen opslaan in wel 1,000 opeenvolgende of 
roostergroepen. Bij roostergroepen worden de metingen 
opgeslagen in een spreadsheet-indeling. Met de Obst-
functie kunt u obstructies registreren in het rooster.

Compatibel met ElcoMaster ® en ElcoMaster ® app zodat u 
de gegevens via USB of Bluetooth® kunt downloaden naar 
een pc, iOS of Android™ apparaat om deze te analyseren of 
er rapporten van te genereren.

De MTG8 is een topklasse meter met alle eigenschappen 
en functies om de materiaaldikte en geluidsnelheid te 
bepalen van vrijwel elk materiaal en voor een hele reeks 
aan toepassingen.

Als aanvulling op de functies van de MTG2, MTG4 en 
MTG6 kunt u met de MTG8 drie kalibraties opslaan.  Als 
u een kalibratie hebt opgeslagen, kunt u deze selecteren 
vanuit het kalibratiegeheugen. U hoeft de meter dan niet 
opnieuw te kalibreren. Dit is ideaal voor gebruikers die 
een verscheidenheid aan materialen of diktes meten.  
Met de alfanumerieke functie van de meter kunt u de 
kalibratiegeheugens hernoemen om deze af te stemmen 
op de kalibratie-instelling.

De MTG8 heeft instelbare boven- en ondergrenzen met 
keuringswaarschuwingen met geluid- en lichtsignalen.  U 
kunt grenswaarden instellen voor individuele metingen of 
voor elke groep.  Als een meting buiten de ingestelde grenzen 
valt, kleuren de meetwaarde en het corresponderende 
grenspictogram rood, knippert de rode led, piept het alarm 
en hebt u direct een indicatie van probleemgebieden.

De MTG8 is uitgerust met de differentiemodus; als u de 
nominale dikte hebt ingesteld, toont de meter de gemeten 
dikte in combinatie met de afwijking. Zo ziet u welke 
gebieden dunner of dikker zijn dan verwacht.

Verpakking bevat 
Elcometer MTG8BDL meter, 5MHz 1/4" transducer met rechte hoek, koppelmiddel, polsband, 3 x schermbeschermer, beschermtas,  plastic reiskoffer, 
2 x AA batterijen, kalibratiecertificaat, USB-kabel, ElcoMaster® software, verlengkaart voor garantietermijn van twee jaar, gebruiksaanwijzing

 Kenmerken 

• Puls-Echo (P-E), Echo-Echo ThruPaint™ & Geluidsnelheid (VM) meetmodi

• Kalibratieopties: 2-punts, 1-punts, Materiaal, Geluidsnelheid, Ingestelde dikte en 
Fabrie

• Drie instelbare kalibratiegeheugens

• Instelbare meetsnelheid: 4, 8, 16 metingen per seconde

• Instelbare resolutie; 0,1 mm (0,01") of 0,01 mm (0,001")

• Scanmodus

• Metingen, geselecteerde statistieken, staafdiagram & lopende grafiek. B-Scan & 
differentiemodus

• Metergeheugen voor 100.000 metingen in wel 1000 opeenvolgende of 
roostergroepen

• Instelbare boven- en ondergrenzen met keuringswaarschuwingen met geluid- en 
lichtsignalen

• Data-uitvoer via USB en Bluetooth® naar ElcoMaster ® en de ElcoMaster ® app

™

Beschikbaar met

draadloze technologie

compatibel met

ElcoMaster®

VMP-E E-E
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PTG6 

Verpakking bevat 
Elcometer PTG6DL meter, 15MHz 1/4" Microdot transducer met enkelvoudig element en rechte hoek, koppelmiddel, polsband, 3 x schermbeschermer, koffer, 
plastic reiskoffer, 2 x AA batterijen, kalibratiecertificaat, verlengkaart voor garantietermijn van twee jaar, gebruiksaanwijzing

De PTG6 heeft een reeks kalibratiemethoden.  Met een 
ongecoat stuk testmateriaal van een bekende dikte, kunt u 
de meter kalibreren met een 1-punts kalibratie.  Ook kunt 
u een van de 39 vooraf ingestelde materialen selecteren 
die in de meter zijn opgeslagen, zoals aluminium, staal, 
roestvast staal, gietijzer, plexiglas, pvc, polystyreen en 
polyurethaan.  Zie pagina 22 voor een volledige lijst met 
materialen.

De PTG6 heeft ook de volgende aanvullende 
kalibratieopties: 2-punts & Geluidsnelheid.

Compatibel met ElcoMaster ® software zodat u individuele 
metingen via USB naar een pc of vergelijkbaar apparaat 
kunt downloaden voor verdere analyse.

De PTG6 is een uiterst nauwkeurige meter met een 
meetbereik van 0,15 mm (0,006”) tot 25.40 mm (1,000”) 
bij een nauwkeurigheid van ±1% bij drie meetmodi:  
Echo-Echo (E-E), Interface-Echo (I-E) en Plasticmodus 
(PLAS). Met deze meter kunt u uiterst nauwkeurige 
metingen verrichten.

Zie pagina 3 voor meer informatie over meetmodi.

• Interface-Echo (I-E), Echo-Echo (E-E)  & Plasticmodus (PLAS) meetmodi  

• Meetbereik van 0,15mm (0,006") tot 25,40mm (1,000")

• Kalibratieopties: 2-punts, 1-punts, Materiaal, Geluidsnelheid en Fabriek

• Instelbare meetsnelheid: 4, 8, 16 metingen per seconde

• Instelbare resolutie; 0,1mm (0,01") of 0,01mm (0,001")

• USB uitvoer naar ElcoMaster ®

Kenmerken PLASE-EI-E
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PTG8

De PTG8 is een topklasse meter met alle eigenschappen 
en functies om heel precies de materiaaldikte van vrijwel 
elk materiaal te meten.

U kunt ervoor kiezen om metingen, statistische informatie 
of staafdiagrammen te tonen samen met de hoogste (Hi), 
laagste (Lo) en gemiddelde (x) meting of een lopende 
grafiek, een trendgrafiek van de laatste 20 metingen.  

In scanmodus meet de meter grote oppervlakken met een 
snelheid van 16 Hz (16 metingen per seconde).  Als u de 
sonde weer van het oppervlak afneemt, toont de meter de 
gemiddelde, hoogste en laagste laagdiktewaarden. 

Met de PTG8 kunt u drie kalibraties opslaan in het geheugen.  
Als u een kalibratie hebt opgeslagen, kunt u deze selecteren 
vanuit het kalibratiegeheugen. U hoeft de meter dan niet 
opnieuw te kalibreren. Dit is ideaal voor gebruikers die een 
verscheidenheid aan materialen of diktes meten.  

Met de alfanumerieke functie van de meter kunt u de 
kalibratiegeheugens hernoemen om deze af te stemmen 
op de kalibratie-instelling.

De PTG8 heeft instelbare boven- en ondergrenzen met 
keuringswaarschuwingen met geluid- en lichtsignalen.  U 
kunt grenswaarden instellen voor individuele metingen of 
voor elke groep.  Als een meting buiten de ingestelde grenzen 
valt, kleuren de meetwaarde en het corresponderende 
grenspictogram rood, knippert de rode led en piept het 
alarm. 

De PTG8 is uitgerust met de differentiemodus; als u de 
nominale dikte hebt ingesteld, toont de meter de gemeten 
dikte in combinatie met de afwijking. Zo ziet u welke 
gebieden dunner of dikker zijn dan verwacht.
De PTG8 is uitgerust met B-Scan, een tijdgebonden 2D 
dwarsdoorsnede van het materiaal, ideaal voor relatieve 
diepteanalyses.  De zoomfactor van de B-Scan meting 
kunt u instellen op automatisch of zelf definiëren om te 
concentreren op bepaalde gebieden.
De PTG8 kan 100.000 metingen opslaan in wel 1000 
opeenvolgende of roostergroepen. Bij roostergroepen 
worden de metingen opgeslagen in een spreadsheet-
indeling. Met de Obst-functie kunt u obstructies registreren 
in het rooster.
Compatibel met ElcoMaster ® en ElcoMaster ® apps zodat u 
de gegevens via USB of Bluetooth® kunt downloaden naar 
een pc, iOS of Android™ apparaat om deze te analyseren of 
er rapporten van te genereren.

Verpakking bevat 
Elcometer PTG8BDL meter, 15MHz 1/4" Microdot transducer met enkelvoudig element en rechte hoek, koppelmiddel, polsband, 3 x schermbeschermer, koffer, 
plastic reiskoffer, 2 x AA batterijen, kalibratiecertificaat, verlengkaart voor garantietermijn van twee jaar, gebruiksaanwijzing

Kenmerken

• Interface-Echo (I-E), Echo-Echo (E-E)  & Plasticmodus                                                                                 
(PLAS) meetmodi  

• Meetbereik van 0,15mm (0,006") tot 25,40 mm (1,000")

• Kalibratieopties: 2-punts, 1-punts, Materiaal, Geluidsnelheid en Fabriek

• Drie instelbare kalibratiegeheugens 

• Instelbare meetsnelheid: 4, 8, 16 metingen per seconde

• Instelbare resolutie; 0,1mm (0,01") of 0,01mm (0,001")

• Scanmodus 

• Metingen, geselecteerde statistieken, staafdiagram & lopende grafiek. 
B-Scan & differentiemodus 

• Metergeheugen voor 100.000 metingen in wel 1000 opeenvolgende of 
roostergroepen 

• Instelbare boven- en ondergrenzen met keuringswaarschuwingen met geluid- 
en lichtsignalen

• Data-uitvoer via USB en Bluetooth® naar ElcoMaster ® en de  
ElcoMaster ® app

¯

™

Beschikbaar met

draadloze technologie

compatibel met

ElcoMaster®

PLASE-EI-E



elcometerNDT.com14

Modelnummer MTG2 MTG4 MTG6 MTG8
Onderdeelnummer (met transducer)1 MTG2-TXC MTG4-TXC MTG6DL-TXC MTG8BDL-TXC

Onderdeelnummer (alleen meter) MTG4 MTG6DL MTG8BDL

Gebruiksvriendelijke menustructuur in meerdere talen ■ ■ ■ ■

Robuust, slagvast, water- & stofdicht volgens IP54  ■ ■ ■ ■

Helder kleurenscherm met permanente schermverlichting ■ ■ ■ ■

Omgevingslichtsensor met instelbare helderheid ■ ■ ■ ■

Kras- & oplosmiddelbestendig 2,4” (6cm) TFT-weergavescherm ■ ■ ■ ■ 

Grote knoppen voor positieve feedback ■ ■ ■ ■

USB-voeding via PC ■ ■ ■ ■

Updates2 voor metersoftware via ElcoMaster® software ■ ■ ■ ■

2 jaar garantie op meter3 ■ ■ ■ ■

Grenzen: 40 instelbare keuringswaarschuwingen met  
geluid- en lichtsignalen ■

Meetsnelheid 4Hz 4Hz 4, 8, 16Hz4 4, 8, 16Hz4

Meetmodus Bereik5 Nauwkeurigheid6

Puls-echo (P-E) 0,63-500mm  
(0,025-20”)

±0,1mm (0,63-19,99mm) 
±0,5% (20,00-500,00mm)

±0,004” (0,025-0,787”)
±0,5% (0,788-20,00”) ■ ■

Puls-echo (P-E) 0,63-500mm   
(0,025-20”)

±0,05mm (0,63-9,99mm)
±0,5% (10,00-500,00mm)

±0,004” (0,025-0,393”)
±0,5% (0,394-20,00”) ■ ■

Echo-Echo ThruPaint™ 
(E-E)

2,54-20,00mm  
(0,100-0,787”)

±0,1mm (2,54-20,00mm) ±0,004” (0,100-0,787”) ■

Echo-Echo ThruPaint™ 
(E-E)

2,54-20,00mm  
(0,100-0,787”)

±0,05mm (2,54-9,99mm)
±0,5% (10,00-20,00mm)

±0,004” (0,100-0,393”)
±0,5% (0,394-0,787”) ■ ■

Geluidssnelheidsmodus (VM) 1 250-10 000m/s (0,0492 - 0,3937in/µs) ■ ■

Maateenheden  
mm of inches ■ ■ ■ ■

m/s, inch/µs ■ ■

Herhaalbaarheids-/stabiliteitsindicator ■ ■ ■ ■ 

Weergavemodus
Meting ■ ■ ■ ■

Geselecteerde statistieken ■ ■

Staafdiagram scandikte ■ ■

Lopende grafiek ■ ■

Metingen en differentie ■

Weergave dwarsdoorsnede B-Scan ■

Selecteerbare resolutie
Laag; 0,1mm, 0,01 Inch, 10m/s, or 0,001 in/μs ■ ■ ■ ■

Hoog; 0,01mm, 0,001 Inch, 1m/s, or 0,0001 in/μs ■ ■

Statistieken 
Aantal metingen, n; gemiddelde, x ; 
standaard afwijking, σ ■ ■

Laagste meting, Lo, Hoogste meting, Hi ■ ■

Lage bovengrens ■

Meetbereikwaarde  ■

Nominale waarde ■

Aantal metingen onder de ondergrens ■

Aantal metingen boven de bovengrens ■

MTG Modelvergelijking

¯
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MTG Modelvergelijking
Model Number MTG2 MTG4 MTG6 MTG8
Onderdeelnummer (met transducer)1 MTG2-TXC MTG4-TXC MTG6DL-TXC MTG8BDL-TXC

Onderdeelnummer (alleen meter) MTG4 MTG6DL MTG8BDL

Kalibratieopties
Nulstelling (met de geïntegreerde nulstellingsschijf) ■ ■ ■ ■

1 - punts ■ ■ ■

2 - punts ■ ■

Materiaalselectie; 39 vooraf ingestelde materialen7 ■ ■ ■

Fabriek; reset naar de fabriekskalibratie ■ ■ ■

Geluidsnelheid (velocity) ■ ■

Bekende diktewaarde ■ ■

Kalibratiefuncties 
Kalibratievergrendeling; met optionele PIN - vergrendeling ■ ■

Kalibratietest-functie ■ ■

Kalibratiegeheugens: 3 programmeerbare geheugens ■

Waarschuwing meting buiten kalibratiewaarde ■

Gegevensopslag
Aantal metingen  1.500 100.000

Aantal groepen  1 1.000

Opeenvolgend groeperen ■ ■

Roostergroepen ■

Modus voor vaste groepsgrootte; met groepskoppeling ■

Obstructie; voegt 'obst' toe op roosterlocatie ■

Verwijder laatste meting ■ ■

Datum & tijd ■ ■

Groepen beoordelen, wissen & verwijderen ■ ■

Alfanumerieke groepsnamen, instelbaar ■

Groepsbeoordelingsgrafiek ■

Data-uitvoer 
USB naar PC ■ ■ ■ ■

Bluetooth® naar PC, Android™ & iOS apparaten ■ ■

ElcoMaster® software  ■ ■

Transducersondetype
Dubbelvoudig element ■ ■ ■ ■

Transducerherkenning ■ ■ ■ ■

V-padcorrectie ■ ■ ■ ■

Batterijtype8 2 x AA 2 x AA 2 x AA 2 x AA

Levensduur batterij8                              Alkaline: 15 uur  
                                                                 Lithium:   28 uur ■ ■ ■ ■

Bedrijfstemperatuur                             -10 tot 50° (14 tot 122°F) ■ ■ ■ ■

Afmetingen (b x h x d)                         145 x 73 x 37mm  (5,7 x 2,84 x 1,46")   ■ ■ ■ ■

Gewicht (inclusief batterijen) 210g
(7,4oz)

210g
(7,4oz)

210g
(7,4oz)

210g
(7,4oz)

1 MTG voorzien van 5MHz 1/4" transducer met rechte hoek
2 Internetverbinding vereist   
3 De garantietermijn van de Elcometer MTG modellen is binnen 60 dagen na aankoop gratis te verlengen tot 2 jaar via www.elcometer.com
4 Instelbare standaard instelling in scanmodus is 16Hz
5 Afhankelijk van het te meten materiaal en de gebruikte transducer 
6 Op staal
7 Zie pagina 22 voor een lijst met vooraf ingestelde materialen
8 Wordt geleverd met alkaline batterij. U kunt oplaadbare en lithiumbatterijen gebruiken voor de meter bij doorlopend gebruik van 1 meting per seconde

STANDAARDEN MTG: ASTM E797, EN 14127, EN15317
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PTG Modelvergelijking
Modelnummer PTG6 PTG8
Onderdeelnummer (met transducer)1 PTG6-TXC PTG8BDL-TXC

Onderdeelnummer (alleen meter) PTG6 PTG8BDL

Gebruiksvriendelijke menustructuur in meerdere talen ■ ■

Robuust, slagvast, water- & stofdicht volgens IP54 ■ ■

Helder kleurenscherm met permanente schermverlichting ■ ■

Omgevingslichtsensor met instelbare helderheid ■ ■

Kras- & oplosmiddelbestendig 2,4” (6cm) TFT-weergavescherm ■ ■

Grote knoppen voor positieve feedback ■ ■

USB-voeding via pc ■ ■

Updates2 voor metersoftware via ElcoMaster® software  ■ ■

2 jaar garantie op meter3 ■ ■

Grenzen: 40 instelbare keuringswaarschuwingen met geluid- en lichtsignalen ■

Meetsnelheid 4, 8, 16Hz4 4, 8, 16Hz4

Meetmodus Bereik5 Nauwkeurigheid6

Echo-Echo (E-E) 0,15-10,15mm  
(0,006-0,400”)

±0,015mm (0,15-2,99mm) 
±0,5% (3,00-10,15mm)

±0,0006” (0,006-0,117”)
±0,5% (0,118-0,400”) ■ ■

Interface Echo (I-E) 1,65-25,40mm  
(0,065-1,000”)

±0,015mm (1,65-2,99mm) 
±0,5%(3,00-25,4mm)

±0,0006” (0,065-0,117”) 
±0,5% (0,118-1,000”) ■ ■

Plasticmodus (PLAS)  0,15-5,00mm  
(0,006-0,197”)

±0,015mm (0,15-2,99mm) 
±0,5% (3,00-5,00mm)

±0,0006” (0,006-0,117”)
±0,5% (0,118-0,197”) ■ ■

Maateenheden   
mm of inches ■ ■

Herhaalbaarheids-/stabiliteitsindicator ■ ■
Weergavemodus:

Meting ■ ■
Geselecteerde statistieken ■
Staafdiagram scandikte ■
Lopende grafiek ■
Metingen en differentie ■
Weergave dwarsdoorsnede B-Scan ■

Selecteerbare resolutie
Laag; 0,1mm, 0,01 Inch, 10m/s, or 0,001 in/μs ■ ■
Hoog; 0,01mm, 0,001 Inch, 1m/s, or 0,0001 in/μs ■ ■

Statistieken  
Aantal metingen, n; gemiddelde, x; 
standaard afwijking, σ. ■

Laagste meting, Lo, Hoogste meting, Hi ■
Lage bovengrens ■
Meetbereikwaarde ■
Nominale waarde ■
Aantal metingen onder de ondergrens ■
Aantal metingen boven de bovengrens ■

¯
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PTG Modelvergelijking
Modelnummer PTG6 PTG8

Onderdeelnummer (met transducer)1 PTG6-TXC PTG8BDL-TXC

Onderdeelnummer (alleen meter) PTG6 PTG8

Kalibratieopties
1 - punts ■ ■

2 - punts ■ ■

Materiaalselectie; 39 vooraf ingestelde materialen7 ■ ■

Fabriek; reset naar de fabriekskalibratie ■ ■

Geluidsnelheid (velocity) ■ ■

Kalibratiefuncties 
Kalibratievergrendeling; met optionele PIN - vergrendeling ■ ■

Kalibratietest-functie ■ ■

Kalibratiegeheugens: 3 programmeerbare geheugens ■

Waarschuwing meting buiten kalibratiewaarde ■

Gegevensopslag 
Aantal metingen 100.000

Aantal groepen 1.000

Opeenvolgend groeperen ■

Roostergroepen ■

Modus voor vaste groepsgrootte; met groepskoppeling ■

Obstructie; voegt 'obst' toe op roosterlocatie ■

Verwijder laatste meting ■

Datum & tijd ■

Groepen beoordelen, wissen & verwijderen ■

Alfanumerieke groepsnamen, instelbaar ■

Groepsbeoordelingsgrafiek ■

Data-uitvoer
USB naar PC ■ ■

Bluetooth® naar pc, Android™ & iOS apparaten  ■

ElcoMaster ® software ■ ■

Transducersondetype
Enkelvoudig element ■ ■

Transducerherkenning ■ ■

Batterijtype8 2 x AA 2 x AA

Levensduur batterij8                                                               Alkaline: 15 uur  
                                                                                                  Lithium: 28 uur  ■ ■

Bedrijfstemperatuur                                                              -10 tot 50°C (14 tot 122°F) ■ ■

Afmetingen (b x h x d)                                                          145 x 73 x 37mm (5,7 x 2,84 x 1,46")   ■ ■

Gewicht (inclusief batterijen) 210g
(7,4oz)

210g
(7,4oz)

1 PTG voorzien van 15MHz 1/4" Microdot transducer met enkelvoudig element en rechte hoek 
2 Internetverbinding vereist   
3 De garantietermijn van de Elcometer PTG modellen is binnen 60 dagen na aankoop gratis te verlengen tot 2 jaar via www.elcometer.com
4 Instelbare standaard instelling in scanmodus is 16Hz 
5 Afhankelijk van het te meten materiaal en de gebruikte transducer 
6 Op staal
7 Zie pagina 22 voor een lijst met vooraf ingestelde materialen  
8 Wordt geleverd met alkaline batterij. U kunt oplaadbare en lithiumbatterijen gebruiken voor de meter bij doorlopend gebruik van 1 meting per seconde
 
STANDAARDEN PTG: EN 14127, EN 15317



elcometerNDT.com18

Transducers

Elcometer NDT biedt een toonaangevende reeks ultrasonische transducers 

Het is belangrijk om een transducer te kiezen die geschikt is voor de toepassing. Neem het 
materiaaltype, meetbereik, de substraatvorm (gewelfd of vlak) en materiaalgrootte in aanmerking bij 
het kiezen van een transducer. 

De juiste frequentie-diametercombinatie kiezen 
Alle materialen hebben verschillende akoestische 
eigenschappen. In sommige materialen beweegt 
geluid makkelijk. Andere materialen absorberen 
geluid, wat nauwkeurig meten moeilijk maakt.  Om 
dit probleem te overwinnen is het essentieel om de 
juiste frequentie en diameter te kiezen voor het te 
testen materiaal.

Hoogfrequente transducers zijn ideaal voor 
precisiemetingen omdat de puls die ze uitstralen sterk 
geconcentreerd is waardoor het risico op echo's van 
buiten het meetgebied afneemt. Hoogfrequente en 
lagere golflengten zijn ook geschikt voor het meten 
van dunne materialen.

Laagfrequente transducers zijn speciaal voor 
materialen die geluid absorberen zoals kunststoffen 
en composietmateriaal.  De puls dringt diep in 
het materiaal zodat er gegarandeerd een sterk 
echosignaal terugkeert, waardoor een meting verricht 
kan worden.  

Vanwege die sterke penetratie zijn deze transducers 
ook geschikt voor dikke materialen.

Sondes met grotere diameters hebben grotere 
kristallen voor het verzenden en ontvangen van de 
geluidgolf. Een groter zendkristal produceert een 
grotere geluidsgolf en een groter ontvangkristal is 
gevoeliger. 

Daardoor kunnen grotere transducers beter in 
materialen doordringen dan kleinere. 

Als zo'n uitgebreid bereik niet vereist is, kunt u 
kleinere, nauwkeuriger te richten transducers 
gebruiken die ook op moeilijk bereikbare plekken 
kunnen komen, zoals in groeven.

Wat voor aansluiting moet de transducer hebben?

Gegoten: De kabel is in de fabriek stevig aan de 
transducer bevestigd.

Microdot: De transducer is bevestigd met twee 
schroefconnectors, waardoor u de kabel kunt vervangen 
als deze is versleten of per ongeluk beschadigd raakt.

Alle transducers zijn intelligente typen: als u ze aansluit 
op MTG of PTG meters dan herkent de meter direct 
welke transducer is aangesloten.

De juiste transducer kiezen
Om zeker te zijn van de beste prestaties is het van 
essentieel belang dat u de juiste transducer kiest. 

Dubbelvoudige 
element
Transducers met 
dubbelvoudige element 
bestaan uit twee 
kristalelementen in één 
behuizing, gescheiden 
door een akoestische 
scheidingswand. 

◀

Enkelvoudig element
Transducers  
met enkelvoudige 
elementen bestaan uit 
één kristal dat de puls 
uitzendt en ontvangt. 
Deze transducers zijn voor 
hoogfrequent gebruik. 

◀

,500”
1,0 MHZ

,500”
HD

3,5 MHZ

,500” 
2,25 MHZ

,250”
HD

5 MHZ

,187” 
5 MHZ

,250” 
7,5 MHZ

,250” 
10 MHZ

,250"
15MHz

,50"
20 MHz

 1MHz      2.25MHz   3.5MHz    5MHz      7.5 MHz   10MHz     15MHz      20MHz

CT = Coatingdikte
HD = Hoge Demping
S = Standaard
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Transducers

Transducers met dubbelvoudige & enkelvoudige elementen 

Elke transducer is voorzien van een kalibratiecertificaat 
HD - Sterk gedempte transducers
CT - Gedempte laagdiktetransducer
S - Standaard ongedempte transducer
Verwijder TXC uit het onderdeelnummer om nog een transducer te selecteren als die met de meter werd meegeleverd 

Vertrager

Onderdeelnummer Beschrijving
T92016528 Acrylic Delay Line; 1/4 Dia x 9mm
T92016529 Acryl vertrager; 1/4 Dia x 12 mm
T92023853-4 Grafiet vertrager; 1/4 Dia x 3/8"

Elke transducer met enkelvoudig element wordt geleverd met 9 mm en 12 mm acryl vertragers geschikt voor het meten op staal, alu-
minium en titanium. Gebruik een grafieten vertrager als u op dunne kunststoffen meet met de Plasticmodus (PLAS). Deze zijn optioneel 
verkrijgbaar.

Onderdeel-
nummer 
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1,00 MHz diktetransducers met dubbelvoudig element 
TXC1M00EP-2 1/2" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ●

2,25 MHz diktetransducers met dubbelvoudig element 
TXC2M25CP-2 1/4" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ●

TXC2M25EP-2 1/2" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ●

3,50 MHz diktetransducers met dubbelvoudig element 
TXC3M50EP-1 1/2" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ●

5,00 MHz diktetransducers met dubbelvoudig element 
TXC5M00BP-4 3/16" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ●

TXC5M00CP-4 1/4" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ●
TXC5M00CP-10 1/4" Rechte hoek HD ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TXC5M00CP-8 1/4" Hoge temperaturen S ● ● ● ● ● ● ● ●

TXC5M00EP-3 1/2" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ●

7,50 MHz diktetransducers met dubbelvoudig element 
TXC7M50BP-3 3/16" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TXC7M50CP-4 1/4" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TXC7M50CP-6 1/4" Rechte hoek HD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10,0 MHz diktetransducers met dubbelvoudig element 
TXC10M0BP-1 3/16" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ●

TXC10M0CP-4 1/4" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ●
15,0 MHz transducers met enkelvoudig element
TXC15M0CM 1/4" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ●
20,0 MHz transducers met enkelvoudig element
TXC20M0CM 1/4" Rechte hoek S ● ● ● ● ● ● ● ●
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Kalibratiestandaarden en ultrasonisch koppelmiddel 

Kalibratieblokken zijn verkrijgbaar als set of individueel zodat u de meest toepasselijke dikte voor uw 
toepassing kunt kiezen. De kalibratiestandaarden van Elcometer zijn vervaardigd uit 4340 staal met 
een tolerantie van ±0,1% van de nominale dikte en worden geleverd met kalibratiecertificaat. 

Accessoires

Onderdeelnummer Beschrijving
Kalibratiesets standaarden

T920CALSTD-SET1

Kalibratieset standaard;
Nominale dikte; 2-30 mm (0,08-1,18")1,2

Bestaande uit; 2; 5; 10; 15; 20; 25 & 30mm (0,08; 0,20; 0,39; 0,59; 0,79; 
0,98 & 1,18"), compleet met houder en kalibratiecertificaat.

T920CALSTD-SET2

Kalibratieset standaard;
Nominale dikte; 40 - 100 mm (1,57 - 3,94")1,2

Bestaande uit; 40; 50; 60; 70; 80; 90 & 100mm (1,57; 1,97; 2,36; 2,76; 
3,15; 3,54 & 3,94"), compleet met houder en kalibratiecertificaat

T920CALSTD-HLD Kalibreerstandaardhouder;
voor diktes tot 100 mm (3,94").

Onderdeelnummer 
Individuele kalibratiestandaarden Nominale dikte (mm) Nominale dikte (inch)1

T920CALSTD-2 2 0,078

T920CALSTD-5 5 0,196

T920CALSTD-10 10 0,393

T920CALSTD-15 15 0,590

T920CALSTD-20 20 0,787

T920CALSTD-25 25 0,984

T920CALSTD-30 30 1,181

T920CALSTD-40 40 1,574

T920CALSTD-50 50 1,966

T920CALSTD-60 60 2,362

T920CALSTD-70 70 2,755

T920CALSTD-80 80 3,149

T920CALSTD-90 90 3,543

T920CALSTD-100 100 3,937
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1 Engelse maten alleen ter informatie. Kalibratiestandaarden worden vervaardigd en gemeten in millimeter. 
2 PTG nominale dikte is slechts 2 - 25mm 
3 Dankzij deze adapter kunt u enkelvoudige & dubbelvoudige, 'niet-intelligente' en andere transducers van Elcometer en andere fabrikanten met 
Lemo-connectors gebruiken met producten uit het MTG assortiment. Raadpleeg de volledige lijst met transducers op www.elcometer.com 

4 Dankzij deze adapter kunt u enkelvoudige, 'niet-intelligente' en andere transducers van Elcometer en andere fabrikanten met Lemo-connectors
gebruiken met producten uit het PTG assortiment. Raadpleeg de volledige lijst met transducers op www.elcometer.com

* Voor gebruik met transducers voor hoge temperaturen tot 398°C (750°F) 

Accessoires

 Ultrasonic Koppelmiddel & Adapters

Dankzij deze adapter kunt u enkelvoudige & dubbelvoudige, 'niet-intelligente' en andere 
transducers van Elcometer en andere fabrikanten met Lemo-connectors gebruiken met 
producten uit het MTG & PTG assortiment.

Elcometer heeft een viskeuze gel ontwikkeld voor zowel horizontale als verticale 
oppervlakken. Het temperatuurbereik voor standaard koppelmiddel is -15 tot 104°C  
(5 tot 220°F) De Elcometer gel voor hoge temperaturen heeft een bereik tot wel 398°C 
(750°F) voor gebruik met transducers voor hoge temperaturen. 

 Transduceradapter

Onderdeelnummer Beschrijving
Geschikt voor

MTG2 MTG4 MTG6 MTG8 PTG6 PTG8 

T92024911
Dubbelvoudig element3 

Transducer 
Adaptor ● ● ● ●

T92025657
Enkelvoudig element4 

Transducer 
Adaptor ● ●

Onderdeelnummer Beschrijving

T92015701 Ultrasoon koppelmiddel; 120ml (4fl oz)

T92024034-7 Ultrasoon koppelmiddel; 300ml (10fl oz)

T92024034-3 Ultrasoon koppelmiddel; 3.8 litres (1 US Gallon)

T92015701-5 Ultrasoon koppelmiddel; 120ml (4fl oz); 5 fles stuks

T92024034-8 Ultrasoon koppelmiddel; 500ml (17fl oz)

T92024034-9 Koppelmiddel voor hoge temperaturen*; 60ml (2fl oz)

T92024034-10 Koppelmiddel voor hoge temperaturen*; 60ml (2fl oz); 2 stuks
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Elcometer 
materiaal
nummer

Materiaalbeschrijving 
(Chemisch symbool/groep)

Materiaalnaam Geluidsnelheid
(m/sec)

Geluidsnelheid
(in/μsec)

Bron van Waarde
NPL = National Physics 

Laboratory 
ASNT = The American 

Society for Non destructive 
Testing 

Industrie = kennis uit de 
industrie

1 Fe IJzer (zacht) 5960 0,235 NPL

2 Fe Gietijzer 4990 0,196 NPL

3 Al Aluminium (7075-T6) 6350 0,250 ASNT

4 Ti Titanium 6100 0,240 ASNT

5 Mg Magnesium 5790 0,228 ASNT

6 Ni Nikkel 5630 0,222 ASNT

7 W Wolfraam 5180 0,204 ASNT

8 Cu Koper 4660 0,183 ASNT

9 Zn Zink 4190 0.165 NPL

10 Ag zilver 3600 0.142 Industry 

11 Sn Tin 3380 0,133 NPL

12 Pt Platina 3260 0,128 NPL

13 Au Goud 3240 0,128 NPL

14 Cd Cadmium 2780 0,109 NPL

15 Bi Bismut 2180 0,086 Industry

    16 Pb Lood 2160 0,085 ASNT

17 Kobalt-chroomlegering Stelliet 6990 0,275 Industry 

    18        IJzerlegering Staal (koolstof 1018) 5920 0,233 Industry

    19         IJzerlegering Staal (legering 4340) 5850 0,230 Industry

    20 Nikkel-chroomlegering Inconel (625) 5820 0,229 Industry

21  Zilverlegering Roestvast staal, (Austentic 304) 5660 0,233 ASNT

22      Koperlegering Constantaan 5180 0,204 NPL

    23 Koper-Nikkel legering Duits zilver 4760 0,187 Industry

    24 Koper-Zink legering Brons (scheeps) 4430 0,174 ASNT

    25 Niet-metaal Glas (kwarts) 5930 0,233 ASNT

    26 Niet-metaal Glas (kroon) 5660 0,223 NPL

   27 Niet-metaal Glas (flint) 5260 0,207 NPL

   28 Niet-metaal Porselein 5840 0,230 Industry

   29 Niet-metaal Plexiglas 2760 0,109 Industry

   30 Niet-metaal Glasvezel 2740 0,108 Industry

   31 Niet-metaal Nylon 2680 0,106 NPL

   32 Niet-metaal Epoxyhars 2540 0,100 Industry

   33 Niet-metaal Polystyreen 2350 0,093 NPL

   34 Niet-metaal Pvc 2330 0,092 NPL

   35 Niet-metaal Rubber (Butyl) 1830 0,072 Industry 

   36 Niet-metaal Rubber (natuurlijk) 1600 0,063 NPL

   37 Niet-metaal Polyurethaan 1780 0,070 Industry 

   38 Niet-metaal Teflon 1400 0,055 NPL

   39 Niet-metaal Water 1490 0,059 ASNT

Geluidsnelheidtabel van vooraf ingestelde materialen
Geluidsnelheidtabel voor de vooraf ingestelde 39 materialen in de MTG4, MTG6, MTG8, PTG6 & PTG8 
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USB
®

Email CloudPDF

Gegevensbeheersoftware ElcoMaster ®
Software voor Gegevensbeheer

ElcoMaster® is een snelle, eenvoudig te gebruiken softwareoplossing en 
app voor al uw behoeften op het gebied van gegevensbeheer, rapporten 
en kwaliteitswaarborging.
Het zijn niet de metingen die er toedoen, maar wat u met deze verzamelde gegevens doet.

Inspecteurs besteden tot wel 30% van hun werkweek aan het produceren van rapporten. Met ElcoMaster® bespaart u tijd 
en geld door in een paar seconden professionele, op maat gemaakte rapporten te produceren – zelfs als u op locatie bent.

Cloud
Toegankelijkheid vanaf
meerder locaties via
beveiligde clouddiensten

Bestaande rapporten importeren
Scan bestaande rapporten in 
ElcoMaster® en sleep uw gegevens 
naar de gewenste locatie om ze 
vervolgens op te slaan of af te 
drukken

Eenvoudig te verbinden
Using ElcoMaster’s® gauge wizard, 
connecting a gauge & downloading 
data (via Bluetooth® or USB) is fast 
and easy.

Exporteren, afdrukken of 
verzenden
U kunt met één muisklik direct 
vanuit ElcoMaster® exporteren, 
afdrukken, naar pdf converteren 
of e-mailen

ElcoMaster® geeft u de mogelijkheid om uw data in te 
zien en snel en makkelijk professionele rapporten te 
maken.
Interne aanwijzingen helpen u bij ieder stap van verbinden 
van een meter tot het genereren van een rapport.

Eigenschappen:

• Maak en combineer metingen van iedere Elcometer 
inspectie meter in een rapport

• Toevoegen van foto’s, limieten & notities in uw rapporten
• Exporteer naar Excel of andere spreadsheet 

programma’s
• Print, e-mail of genereer .pdf rapporten 
• Ontwerp eigen rapporten en sleep metingen of 

statistieken in het rapport
• Combineer verschillende groepen in een rapport
• Communiceer en verbind met de ElcoMaster® App
• Automatische upgrade notificaties informeren en 

stellen gebruikers in staat om Elcometer meters & 
ElcoMaster® software waar dan ook te upgraden

Met de ElcoMaster® App voor iPhone en Android™ kunt u: 
• Realtime metingen of groepen overzetten van 

Elcometer Bluetooth® meters naar mobiele 
telefoons, tablets of pc’s 

• Verzamel data via verzamel afbeelding templates, 
welke aangeven waar iedere meting gemeten moet 
worden1

• Direct gegevensanalyses op afstand leveren en 
belangrijke gegevens e-mailen zoals metingen, 
aantekeningen & foto’s enz. Zo genereert u vanuit 
het veld .pdf rapporten2 voor op kantoor

Voor meer informatie bezoek onze website op  
www.elcometer.com

1Alleen beschikbaar voor Android™  2 Alleen beschikbaar voor iOS apparaten
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ENGELAND
Elcometer Limited
Manchester M43 6BU
Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com 
www.elcometer.com

BELGIË
Elcometer SA
Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
be_info@elcometer.com
www.elcometer.be

FRANKRIJK
Elcometer Sarl
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com 
www.elcometer.fr

DUITSLAND
Elcometer Instruments GmbH
Tel: +49(0)7361 52806 0
Fax: +49(0)7361 52806 77
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

NEDERLAND
Elcometer NL
Tel: +31 (0)30 259 1818
Fax: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

JAPAN
Elcometer KK
Tel: +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp

REPUBLIEK SINGAPORE
Elcometer (Asia) Pte Ltd
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
EL Inspection & Blasting  
Equipment LLC
Tel: +971 4 295 0191
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae 

VS & CANADA
MICHIGAN
Elcometer Inc
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

TEXAS
Elcometer of Houston
Tel: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

Elcometer MTG6, MTG8 & PTG8: Geschikt voor iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad  
(3e en 4e generatie), iPad mini, iPad 2, en iPod touch (4e en 5e generatie). Met de uitdrukkingen ‘Made for iPod’, ‘Made for iPhone’ en ‘Made for iPad’ wordt bedoeld dat deze 
elektronische accessoires speciaal zijn ontworpen voor respectievelijk de iPod, iPhone of iPad en dat de ontwerper verklaart de prestatiestandaarden van Apple te hebben nageleefd. 
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of dat het voldoet aan veiligheidsstandaarden en wettelijke standaarden. Let op: als u deze accessoire gebruikt in 
combinatie met een iPod, iPhone of iPad kan dit de prestaties van de draadloze verbinding beïnvloeden. iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in 
de VS en andere landen. App Store is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Geschikt voor mobiele apparaten die draaien onder Android software 
versie 2.1 of nieuwer.   Android™ en Google Play zijn handelsmerk van Google Inc.  Elcometer en ElcoMaster zijn gedeponeerde handelsmerken van Elcometer Limited. ThruPaint™is 
een handelsmerk van Elcometer Limited. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.  

Omdat Elcometer Limited beleid voert om producten continu te verbeteren, houdt het het recht om specificaties onaangekondigd te wijzigen.

© Elcometer Limited, 2017. Alle rechten voorbehouden. Niets van dit Document mag worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen (in een retrievalsysteem of 
anderszins) of vertaald in enige taal, in enige vorm of door enig middel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Elcometer Limited.


