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instrumenten

Kenmerken UltragraphyxTM

UltragraphyxTM

Kieren en spleten fotograferen met geluid

1. Ultragraphyx (Ultrasoon Imaging) kan toegepast worden in een vroeg stadium, voordat het gebouw 
wind- en regendicht is. In deze fase kan nog geen kierdichting gecontroleerd worden met thermografie 
of de blowerdoor. Met Ultragraphyx kan al kierdichting gecontroleerd worden tijdens de plaatsing van 
bouwdelen, zoals geprefabriceerde gevelelementen en stelkozijnen. Zo kan er dan nog tijdig ingegre-
pen worden bij problemen en kunnen hoge faalkosten achteraf voorkomen worden. Achteraf repare-
ren is vaak niet mogelijk zonder dat gevels moeten worden afgebroken. Voorkomen is altijd beter dan 
genezen. 

2. Met Ultragraphyx kan kierdichting in beeld gebracht worden: we visualiseren het probleem. Er wordt 
een foto gemaakt waarbij met kleuren en een geluidwaarde aangegeven wordt wat de relatieve 
grootte van de lekkage is, net zoals met infraroodfoto’s. Dit is een groot voordeel bij het samenstellen 
van rapportages.  

3. De Ultragraphyxmeting is een herhaalbare meting. Twee keer meten levert dezelfde foto op. Bij rook is 
dat niet het geval. Een Ultragraphyxmeting is veel informatiever en gemakkelijker te interpreteren dan 
een rookwolk. 

4. Ultragraphyx is niet gebonden aan weeromstandigheden en maakt gebruik van onhoorbaar ultrasoon 
geluid. De blowerdoortest kan alleen uitgevoerd worden als de windkracht beneden 4 Bft is. Een infra-
roodopname van buitengevels kan alleen plaatsvinden als er voldoende temperatuurverschil over de 
gevel is (’s nachts en in de winter), er geen zon op het gevelvlak heeft gestaan uren voor de meting, en 
als de gevelvlakken goed droog zijn. Ook sterke wind maakt de infraroodopname niet geschikt, of we 
moeten bewust gebruik maken van lij- en loefeffecten.  

5. Een Ultragraphyxmeting kan uitgevoerd worden terwijl het gebouw in gebruik is. De bedrijfsvoering 
hoeft niet onderbroken te worden. Het ultrasoon geluid is onhoorbaar en de meting is snel uitgevoerd. 
Met een blowerdoor of rooktest moet het gebouw vaak ontruimd worden. 

6. Het gebruik van rook (paraffinebasis) is vaak niet toegestaan of ongewenst. Denk bijvoorbeeld aan 
metingen van winkels, kantoren, particulieren bewoonde woningen clean rooms of operatiekamers. 

7. Ultragraphyx kan ook voor binnenruimtes gebruikt worden, waar thermografie niet toepasbaar is 
aangezien alle ruimtes dezelfde temperatuur hebben. Met Ultragraphyx kan snel potentiële lucht- en 
rooklekkage bij dichtingen van een branddeur of binnenmuur en bij doorvoeren van leidingen gecon-
troleerd worden. 

8. Ultragraphyx kan ook de kleine luchtlekken vinden, die met rook of thermografie niet aantoonbaar zijn: 
40.000 kHz gaat door de kleinste spleten en gaatjes. 

9. Een Ultragraphyxmeting kan uitgevoerd worden zonder veel voorbereiding. Voor een blowerdoormeting 
moeten ventilatieopeningen afgeplakt en afgesloten worden. Voor infrarood moet de ruimte gestookt 
(of gekoeld) worden. Men is vaak ook extra tijd kwijt omdat op het allerlaatste moment nog bouwkun-
dige aanpassingen gemaakt moeten worden om überhaupt te kunnen meten.



Voordelen

• Ideale methode om in een vroeg stadium van een    
 bouwproces problemen in beeld brengen en de kwaliteit te  
 borgen 

• Meting vindt altijd plaats, niet afhankelijk van bepaalde   
 weersomstandigheden 

• In ieder gebouw toepasbaar 

• Niet arbeidsintensief 

• Meting kan plaatsvinden terwijl het gebouw in gebruik is 

• Niet afhankelijk van de omgeving of buitentemperatuur

Met Ultragraphyx wordt geluid gefotografeerd zodat de 

relatieve grootte van kieren en lekken overzichtelijk in beeld 

wordt gebracht. Ultragraphyx is uniek omdat de lekkage van 

een constructie in een duidelijk beeld wordt omgezet, net 

zoals dat voor temperatuur met de infraroodcamera wordt 

gedaan. Al vroeg tijdens de bouw, als thermografie nog niet 

mogelijk is, kan met Ultragraphyx een goed beeld verkre-

gen worden van de luchtdichtheid (kierdichting) en de 

thermische isolatie. 

Toepassing
Met een combinatie van Ultragraphyx en warmtedetectie (ther-

mografie) aan binnen- en buitengevels ultrasone meting is een 

goed beeld te krijgen van de thermische isolatie in combinatie 

met de luchtdichtheid (kierdichting).

Ultragraphyx kan toegepast worden in een vroeg stadium, voor-

dat het gebouw wind- en regendicht is. In deze fase kan nog 

geen kierdichting gecontroleerd worden met thermografie of de 

blowerdoor.

Hierdoor kan al kierdichting gecontroleerd worden tijdens de 

plaatsing van bouwdelen, zoals geprefabriceerde gevelelemen-

ten en stelkozijnen. Dan kan er nog tijdig ingegrepen worden bij 

Met Ultragraphyx wordt ge-

luid gefotografeerd zodat de 

relatieve grootte van kieren en 

lekken overzichtelijk in beeld 

wordt gebracht.

problemen en kunnen hoge faalkosten achteraf voorkomen wor-

den. Achteraf repareren is vaak niet mogelijk zonder dat gevels 

moeten worden afgebroken.

Waarom ultrasoon meten?
Tijdens een blowerdoortest, is rook- en warmtedetectie een 

spectaculaire manier om onvoldoende kierdichting zichtbaar te 

maken. Echter, rookdetectie en een blowerdoortest in combina-

tie met thermografie, kan alleen toegepast worden als deze me-

ting zowel technisch als financieel door de opdrachtgever wordt 

gewenst en het weer het toelaat. 

Vaak is het moeilijk om in bestaande grote gebouwen deze me-

ting betaalbaar uit te voeren. Het gebouw moet dan wind- en 

regendicht zijn en moeten verdiepingen en werkruimten worden 

afgesloten voor gebruik. Ook het afplakken van alle openingen 

naar buiten, zoals ventilatiekanalen, dak, vloer en muurdoorvoe-

ringen, is arbeidsintensief en kostbaar. Vindt men luchtlekken, 

dan is reparatie soms niet meer mogelijk of erg duur.


