
LD6000 combi-detector
Lekdetectie en akoestische leidinglokalisatie

VOORDELEN IN DE PRAKTIJK :

Akoestische en traceergas-lek-
detectie met slechts één apparaat

Hoge resolutie grafisch kleuren -
display met touchscreen-functie

Wereldwijd uniek in zijn soort:
 Innovatieve Smart-functie voor
nog snellere lokalisatie van 
lekpunten (patent aangevraagd)

Veel typische gebruiksfuncties 
al voorgeprogrammeerd voor 
snelle toegang

Alle filters en parameters zijn 
vrij configureerbaar

Leidinglokalisatiemodus

Voldoet aan de eisen voor gehoor -
bescherming volgens VBG 121 
(in combinatie met de originele
 koptelefoon)

Zeer gevoelige, robuuste en 
nauwkeurige microfoons van 
Duits fabricaat

W  Akoestische puntlokalisatie
W  Leidinglokalisatie
W  Meting over langere perioden

met logging-functie
W  Traceergasdetectie
W  alles met één apparaat!

De innovatieve LD6000 
zet nieuwe maatstaven bij de lekdetectie…

Bepalen van leidingtrajecten of het lokaliseren van lekpunten – 
de innovatieve LD6000, in combinatie met de hoogwaardige microfoons en 
een speciaal voor de eisen bij akoestische lekdetectie  aangepaste  koptelefoon
met volledig zelf ontwikkelde elektronica maken het  registreren,  verwerken van
signalen en weergave van ook de meest geringe lekkage geluiden mogelijk
 binnen niet eerder gekende dimensies.

LD6000 – de perfecte oplossing voor industrie,
 nutsbedrijven en lekdetectiebedrijven
Industriële gebruikers profiteren bij de
LD6000 van een universeel toepasbaar
meetinstrument, dat niet alleen snel en
op het punt nauwkeurig lekdetectie in
veelvertakte leidingnetten waarborgt
en met het waterstofmeetproces zeer
economische controleprocessen moge-
lijk maakt, bijvoorbeeld het controleren
van de lekdichtheid van lasnaden, klep-
pen, tanks en ketels, drukleidingen of
pompbehuizingen.

Vele typische toepassingen zijn in de LD6000
voor een snelle toegang al voorgeprogram-
meerd, daarnaast kunnen alle filterinstellin-
gen en overige parameters indien nodig in-
dividueel worden aangepast. De configuratie
kan hierbij naar keuze via het touch-beeld-
scherm of via toetsinvoer gebeuren. 

Voor nutsbedrijven opent de LD6000
talrijke toepassingsmogelijkheden voor
waterverliesanalyses: akoestische punt-
lokalisatie met zeer gevoelige grondmi-
crofoons, traceergas-lekdetectie in
drinkwaternetten, trajectlokalisatie bij
metalen en niet metalen pijpleidingen
– of controle van de lekdichtheid van
pijpverbindingen en afdichtingen.

Veel extra uitrustingsaccessoires zoals
bodem-, contact- en taststaafmicro-
foons, maken de LD6000 ook de ideale
oplossing voor het snel en betrouwbaar
zoeken van lekkages door lekdetectie-
bedrijven. 

Uitgebreide informatie omtrent onze producten en actuele veranderingen in ons 
productaanbod vindt u op de websites www.dryfast.be en www.dryfast.nl.

Wereldwijd
uniek –

Combi-detector LD6000 met 
Smart-modus voor nog 
snellere punt-lekdetectie

2 Patent aangevraagd 2
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De innovatieve combi-detector LD6000
is geschikt voor vele taken en maakt
akoestische en traceergas-detectie
met slechts één apparaat mogelijk:

g  Akoestische puntlokalisatie met
 bodemmicrofoon. 

h  Lokaliseren en traceren van
 leidingen, ook van kunststof-
leidingen. 

j  Akoestische contactgeluidsmeting. 

k  Traceergas-lekdetectie in 
drinkwaternetten. 

l  Lekdetectie en lekdichtheids -
controles bij huisinstallaties en
 industriële leidingen.
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Uitgebreide informatie omtrent onze producten en actuele veranderingen in ons 
productaanbod vindt u op de websites www.dryfast.be en www.dryfast.nl.

Buiten of binnen, industriële leidingen, drinkwater leidingnetten of huisinstallaties – 
de eenvoudige hanteerbare LD6000 maakt akoestische lekdetectie, traceergas-lekdetectie of 
traceren van leidingen mogelijk – alles met slechts één apparaat !

Lekkages horen en zien –
 overige akoestische modi
Naast de Smart-modus heeft de
LD6000 verschillende akoestische
modi voor automatische of individuele
amplitude-analyse van potentiële lek-
kages.

Langdurige meting

Voor het eenduidig identificeren van de
lekkages kan met de geïntegreerde ge-
luidslogger een langdurige meting tot
60 minuten worden geregistreerd en
kan een potentiële lekkage op basis
van de geprotocolleerde meetcurve
 worden herkend of uitgesloten.

Functie-overzicht :
Smart-modus
Wereldwijd uniek in zijn soort, 
is de voor patent aangemelde
Smart-functie – slim lekzoeken!

Op de achtergrond zorgen uitgebreide
berekeningsalgoritmen op basis van de
factoren frequentie, niveau en analyse,
dat u op de voorgrond direct ziet waar
het op aankomt: Potentiële lekkages
worden via een balkindicator weergege-
ven en bij de meest steile piek ligt de
leklocatie. Sneller en eenvoudiger kan
het niet !

Leidinglokalisatiemodus
Deze modus dient speciaal voor het lo-
kaliseren van kunststofdrukwaterleidin-
gen, die door pulsgever LD-PULD van
geluid worden voorzien.

Meer informatie over leidinglokali -
satie met de LD6000 en LD-PULS
vind u op de achterpagina…

Traceergasdetectie
In combinatie met de waterstofsenso-
ren is traceergas-lekdetectie in leiding-
netten of huisinstallaties snel en een-
voudig mogelijk. 

Meer informatie over traceergas-
detectie met de LD6000 vindt u op
de volgende pagina…

Het principe van
 akoestische lekdetectie
Bij lekkages in drukleidingen ver-
oorzaakt het, met grote snelheid
 uitstromende water, geluid door
 wrijving. 

Ten eerste wordt de leiding zelf 
in trilling gebracht. Dit geluid wordt
door de leiding doorgegeven en 
kan bij contactpunten die verder
weg liggen (afsluiters, hydranten,
fittings) via contactgeluidmicro-
foons hoorbaar worden gemaakt.

Ten tweede veroorzaakt het direct
bij het lek uitstromende water ge-
luiden, die door de grond worden
doorgegeven aan het oppervlak.
Deze geluiden kunnen hoorbaar
worden gemaakt met bodem-micro-
foons.
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De meest actuele informatie en prijzen kunt u altijd downloaden op onze internetsites www.dryfast.be en www.dryfast.nl
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LD6000 H2 waterstofsensor voor detectie met traceergas

Met de optioneel verkrijgbare waterstof-
sensor LD6000 H2 is de LD6000 zeer ge-
schikt voor lekdetectie met formeergas
van het type 95/5, dat uit 95 % stikstof
en 5 % waterstof is samengesteld. 

Door z’n specifieke structuur dringt wa-
terstof zeer snel door in alle materialen,
zoals grond, beton of tegels en kan
daarna aan het oppervlak met de op
de LD6000 aangesloten waterstofsen-
sor eenvoudig tot op het punt nauwkeu-
rig worden gelokaliseerd. 

Formeergas van het type 95/5 is niet
giftig of brandbaar. Daarom kan het
over het algemeen zelfs zonder proble-
men worden gebruikt voor lekdetectie
in ge-voelige omgevingen. 

Naast de compacte handsensor is te-
vens een bodemsensor met geïnte-

greerde aanzuigpomp voor detectie van
de kleinst mogelijke traceergasconcen-
traties verkrijgbaar. 

De bodemsensor is zeer geschikt voor
controle van de lekdichtheid of lokalise-
ren van lekkages op daktuinen, dieper
lig-gende aardleidingen en zelfs asfalt-
bedekkingen, etc.

Voor op het punt nauwkeurige lokalisatie van lekkages
en controle van de lekdichtheid van afdichtingsstroken,
leidingen en opslagtanks

LD6000-leveringsprogramma

Standaard transportkoffer en transport-
koffer V met elkaar vergeleken, 
beide met mogelijke uitrusting.

De optioneel verkrijgbare transport-
koffer V met nauwkeurig passende
schuimplastic inleg voor het
 complete LD6000 programma, 
voor makkelijk en veilig transport.

Standaardleveromvang :

•  LD6000 meetapparaat w

•  LD K – geluidgedempte 
koptelefoon e

•  LD6000 BM – universele microfoon 
met magneetadapter en driepoot
adapter LD6000 DA r

•  LD6000 VL – taststaaf-
verlenging met punt t

•  LD6000 TG – draagband y

•  PC-verbindingskabel, USB

•  LD6000 transportkoffer u

Optioneel verkrijgbare accessoires :

•  LD6000 BMW – tegen wind 
beschermde bodemmicrofoon 
(met dodemansknop) i

•  LD6000 VK – verbindingskabel o

•  LD6000 BMW DA – driepuntsadapter voor
bodemmicrofoon LD6000 BMW p

•  LD6000 H2 – Waterstof-handsensor a

•  LD6000 H2 – waterstof-bodemsensor met
geïntegreerde pomp s

•  LD6000 transportkoffer V d
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De meest actuele informatie en prijzen kunt u altijd downloaden op onze internetsites www.dryfast.be en www.dryfast.nl
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Technische gegevens Waterstof-handsensor LD6000 H2

Aanspreekgevoeligheid 1 ppm H2

Meetbereik 10 ppm H2 tot 20.000 ppm H2

Resolutie 1 ppm H2

Aanspreektijd 0,5 s

Bouwvorm Handsensor met flexibele zwanenhals (lengte ca. 50 cm)
en ca. 160 cm lange aansluitkabel voor LD6000

Technische gegevens LD-PULS

Minimale druk 2 bar (minimaal druk in de leiding)

Gebruiksduur Ca. 12 uur

Pulsvolgorde Ca. 60 per minuut

Aansluiting 1 inch GEKA-hogedrukkoppeling

Stroomvoorziening Interne accu (oplaadbaar) of 230 V AC

Gewicht 4,2 kg

Deze pulsgever is zeer geschikt voor
gecombineerd gebruik met het LD6000-
meetapparaat.

De pulsgolfgenerator zorgt voor een
periodiek terugkerende drukgolf, die
zich onder gunstige omstandigheden
tot een reikwijdte van maximaal 600
meter verspreidt en daarna via de
leiding met de LD6000 met aangesloten
bodemmicrofoon akoestisch kan wor-
den waargenomen.

Voor dit toepassingsgebied heeft de
LD6000 een speciale puls-modus, waar-
bij de geluidssterkte en frequentie van
de puls optimaal worden weergegeven. 

Daarom kunnen niet-metalen waterlei-
dingen zelfs tot een diepte van twee
meter tot op het punt nauwkeurig wor-
den gelokaliseerd, zonder daarbij de
leiding lang te hoeven stilleggen.

Zo kunnen leidingschema's snel en
met zekerheid worden gemaakt, aan-
gevuld of gecontroleerd.

Pulsgolfgenerator LD-PULS

Standaardleveromvang:
•  LD-PULS – in robuuste draagkoffer

 ingebouwde pulsgolfgenerator met
geïntegreerde accu 

•  separaat netdeel voor LD-PULS

Optioneel verkrijgbare accessoires:
•  LD-PULS reparatieset; bevat een

 inbussleutel en vier afsluiters

Technische gegevens LD6000

Bedrijfsmodi
Akoestische lekdetectie 
(F & L, Smart, registratie over langere perioden),
leidinglokalisatie en traceergaslekdetectie

Meet- en 
apparaatfuncties

Meetmodi voor minimaal niveau, gemiddeld niveau,
 pulsgolfmeting, simultane F&L-analyse, loggerfunctie,
 automatische functies voor het instellen van filterfre-
quenties en sensorgevoeligheid, voorkeurgeheugen
voor handmatige filterinstellingen, geluidsniveau-
oversturings beveiliging, traceergasdetectie met
concentratie afhankelijk signaal (optisch en akoestisch) 

Besturing Naar keuze via touchscreen of toetsen 
en draaiknoppen

Versterking 120 dB bij een lage ruisfactor

Ingangsimpedantie 1M Ω

Filter Maximaal 256 vrij selecteerbaar 
(voor taststaaf en bodemmicrofoon)

Frequentiespectrum 0 - 4.000 Hz

Weergave Kleuren-LCD (automatisch verlicht), 
480 x 272 pixels

Batterijcontrole Via microcontroller

Uitgangsimpedantie ≤ 10 Ω

Stroomvoorziening 4 x batterij, type LR14 C 1,5 V

Gebruiksduur Maximaal 14 uur bij duurbedrijf, 
ca. 40 uur bij normaal gebruik

Aansluitingen Bajonet (microfoon / sensor), 
6,3 mm stekker (koptelefoon), USB

Beschermingsgraad IP54

Behuizing Aluminium, poedergecoat

Afmetingen ca. L 210 x B 160 x H 60 mm

Gewicht ca. 1.050 g
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Technische gegevens Waterstof-bodemsensor LD6000 H2 incl. pomp

Aanspreekgevoeligheid 1 ppm H2

Meetbereik 10 ppm H2 tot 20.000 ppm H2

Resolutie 1 ppm H2

Aanspreektijd 0,5 s

Pompmodule

Pompcapacteit 1,5 liter / minuut

Stroomvoorziening 9-V-blokbatterij
IEC 6LR61 / 6F22

Opgenomen
 vermogen Ca. 45 mA

Bouwvorm
Bodemsensor met actieve pomp, tweedelige taststaaf
(lengte ca. 1 m) en rubbermanchet, evenals ca. 2 m
lange aansluitkabel voor LD6000. Gewicht 1,1 kg.


