
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANUAL DE INSTRUÇÕES 

AK841 

 ULTRASSOM  
MEDIDOR DE ESPESSURA   
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1. ESPECIFICAÇÕES 

 

 

- Faixa de medição 1.2 a 220 mm (aço) 
 

- Resolução: 0.1mm 
 

- Exatidão: ± (1% + 0.1mm) 
 

- Diâmetro mínimo da superfície em medição: 18mm 
 

- Medição em superfície cilíndrica  

 Diâmetro mínimo do tubo: 20mm (espessura > 3mm)  
 

- Frequência da onda ultrassônica: 5MHz 
 

- Faixa de ajuste da velocidade da onda ultrassônica:  

 1000 a 9999 m/s 
 

- Tempo de leitura: 0.6 segundos 
 

- Alimentação: 4.5Vdc (3 pilhas AAA)  
 

- Temperatura da superfície em medição: 0 a 50 °C 
 

- Temperatura de operação: 0 a 50 °C 
 

- Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) 
 

- Dimensões   

 Instrumento - com tampa (LxAxP): 62 x 165 x 37 mm  

 Cabo sonda ultrassom: 80cm 

 Cabeçote sonda ultrassom (DxA): 18.3 x 26 mm 
 

- Peso: 220g (com bateria e sonda de ultrassom) 

  



- Especificações adicionais: 
 

 Medição de espessura em milímetros (mm) ou 

polegadas ( " )  
 

 Medição em até 17 materiais diferentes 

(5 personalizáveis) 
 

 Padrão de ajuste integrado ao instrumento (bloco de 

aço 4mm) 
 

 Em conformidade com a diretiva 89/336/EEC – EU 
 

 Indicação de troca das pilhas 
 

 Desligamento automático (5 minutos) 

 

2. ACESSÓRIOS 

 

 

- Itens que acompanham o AK841: 

- 1 sonda de medição por ultrassom  

- 1 bisnaga - gel de acoplamento ultrassônico  

- 1 alça de mão com engate rápido  

- 1 maleta para armazenamento e transporte  

- 1 manual de instruções 
 

Antes de utilizar, examine o instrumento com atenção. 

Caso detecte alguma anormalidade, contate a AKSO.  



3. APRESENTAÇÃO 

 

VISTA FRONTAL  

 

  

Padrão de ajuste (aço 4mm) 

Tampa do compartimento de 
pilhas (atrás) 

Botão SELECT 

Botão ▼ 

Botão ON/OFF 

Botão mm/inch 

Visor LCD 

Conexões da sonda de 
ultrassom 

Botão▲ 
Botão Adjust 

Fixação para alça de mão 
(lateral) 



VISOR LCD  

 

1 -  Valor da medição de espessura / 

Valor da velocidade do som no material 

2 -  Unidade da velocidade do som no material: M/S (m/s) 

3 -  Unidade da medição de espessura: mm (milímetros) 

/ inch (polegadas) 

4 -  Indicação de troca das pilhas 

5 -  Sonda de ultrassom acoplada ao material 

6 -  Tipo de material selecionado (1 a 17) 
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4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

 

SONDA DE ULTRASSOM  

Conexão  

Para conectar a sonda de ultrassom ao AK841:  

1) Remova a tampa de proteção da parte superior do 

AK841; 

2) Insira um dos conectores da sonda em uma das 

entradas, na parte superior do instrumento;  

3) Empurre-o cuidadosamente até o final, SEM 

ROSQUEAR; 

4) Repita os procedimentos 2 e 3 para o segundo conector. 

 

Desconexão  

Para desconectar a sonda de ultrassom do AK841:  

1) Segure firmemente um dos conectores pela parte 

metálica móvel; 

2) Puxe-o para cima, SEM ROSQUEAR; 

3) Repita os procedimentos 1 e 2 para o segundo conector. 

 

LIGA - DESLIGA 

Para ligar/desligar o AK841, pressione o botão ON/OFF. 

 
MEDIÇÃO 

1) Conecte a sonda de ultrassom ao instrumento;  

2) Ligue o AK841, pressionando o botão ON/OFF;  

  



3) Selecione o tipo de material que será medido, 

pressionando o botão SELECT. Aparecerá no visor o 

número correspondente ao material selecionado, 

conforme tabela a seguir:  

Nº Material padrão 
Velocidade do 

ultrassom 

1 Ferro / Aço 5900m/s 

2 Alumínio 6320m/s 

3 Cobre 4700m/s 

4 Bronze 4430m/s 

5 Ouro 3240m/s 

6 Prata 3600m/s 

7 Zinco 4170m/s 

8 Estanho 3320m/s 

9 Vidro 5850m/s 

10 Plástico 2250m/s 

11 Telha temperada (cerâmica) 5580m/s 

12 Água (20°C) 1480m/s 
 

N° Material personalizado 
Velocidade 
(ajustável) 

13 Material A 6500m/s 

14 Material B 5500m/s 

15 Material C 4500m/s 

16 Material D 3500m/s 

17 Material E 2500m/s 



4) Aplique uma gota do gel de acoplamento na superfície 

do local a ser medido; 

5) Posicione firmemente a superfície de medição da sonda 

de ultrassom sobre o gel aplicado na superfície do 

material em medição;  

6) Aguarde a estabilização da leitura. Aparecerá no visor a 

indicação  , sinalizando que o acoplamento 

ultrassônico foi bem-sucedido;  

7) Observe no visor o valor da medição;  

8) Após a medição, limpe o gel residual do cabeçote da 

sonda utilizando papel toalha ou flanela, macios; 

9) Para efetuar novas medições, repita os procedimentos 

de 4 a 8; 

10) Ao concluir as medições, desligue o AK841, 

pressionando o botão ON/OFF; 

11) Limpe a sonda, utilizando papel toalha ou flanela, 

desconecte-a do instrumento e guarde-a na maleta. 

 

NOTAS: 

 A maleta do instrumento deve ser armazenada ao 

abrigo da luz e umidade; 

 JAMAIS utilize abrasivos ou produtos químicos para 

limpar a sonda de ultrassom. Utilize apenas papel 

toalha ou flanela; 

 Não expor o AK841 ou a sonda de ultrassom à 

umidade ou temperaturas extremas. Observe as 

especificações do instrumento.  



5. FUNÇÕES ADICIONAIS 

 

SELEÇÃO DA UNIDADE DE MEDIÇÃO – mm / Inch 

Para alterar a unidade da medição de espessura, após 

efetuar a medição e desacoplar a sonda do material, 

pressione o botão mm/inch. Aparecerá no visor a 

indicação da unidade selecionada: 

mm  milímetros inch  polegadas 

 

MATERIAIS PERSONALIZADOS – 13 a 17 

Caso o material a ser medido não esteja entre os padrões 

do instrumento (números 1 ao 12) ou seja de uma 

variedade muito específica, é possível personalizá-lo nos 

parâmetros 13 a 17 (materiais A a E). 

Personalização por ajuste de espessura do material 

Para personalizar um parâmetro pela espessura do 

material, com a sonda conectada ao instrumento: 

1) Confeccione uma peça maciça do material para ser 

utilizada como referência;  

2) Meça com exatidão a espessura da peça confeccionada 

utilizando um paquímetro/micrômetro e anote esse valor;  

3) No AK841, selecione o número que será correspondente 

ao material personalizado (13, 14, 15, 16 ou 17), 

pressionando o botão SELECT;  

4) Efetue a medição da peça de referência com o AK841;  

5) Desacople a sonda de medição da superfície medida, 

afastando-os;  



6) Ajuste o valor medido pelo AK841 (em milímetros - mm 

ou polegadas - inch) para o valor real de espessura da 

peça, utilizando os botões ▲ e ▼. A personalização 

estará concluída. 

Personalização por ajuste de velocidade do som 

Para personalizar um parâmetro, conhecendo a velocidade 

de propagação do som no material: 

1) No AK841, selecione o número que será correspondente 

ao material personalizado (13, 14, 15, 16 ou 17), 

pressionando o botão SELECT; 

2) Ajuste o valor da velocidade do som (m/s) exibida pelo 

instrumento para o valor real de velocidade do som 

conhecido, utilizando os botões ▲ e ▼. 

A personalização estará concluída.  



AJUSTE DA MEDIÇÃO – Adjust 

O AK841 permite ajustar pequenos desvios nas medições 

utilizando o padrão de ajuste (bloco de aço 4mm) 

integrado ao instrumento, que fica acima do visor LCD. 

Para efetuar o ajuste, siga os procedimentos a seguir: 

1) Remova a tampa de proteção da parte superior do 

AK841;  

2) Conecte a sonda de ultrassom ao instrumento; 

3) Ligue o AK841, pressionando o botão ON/OFF;  

4) Selecione o material nº 1 (ferro / aço), pressionando o 

botão SELECT; 

5) Aplique uma gota do gel de acoplamento no centro da 

superfície do padrão de ajuste (bloco de aço 4mm) 

integrado ao AK841, que fica acima do visor LCD;  

6) Posicione firmemente a superfície de medição da sonda 

de ultrassom sobre o gel aplicado na superfície do bloco 

padrão de ajuste;  

7) Aguarde a estabilização da leitura. Aparecerá no visor a 

indicação  , sinalizando que o acoplamento 

ultrassônico foi bem-sucedido;  

8) Observe no visor o valor da medição;  

9) Mantenha pressionado o botão Adjust até aparecer no 

visor a indicação “ - - - - ” e, então, solte o botão; 

10) Aparecerá no visor o valor 4.00 mm sinalizando que a 

medição foi ajustada; 

11) Após o ajuste, limpe o gel residual do cabeçote da 

sonda e da peça de ajuste, utilizando papel toalha ou 

flanela.



  



6. MANUTENÇÃO 

 

DICAS E CUIDADOS 

 Os conectores da sonda de ultrassom são do tipo 

engate rápido. JAMAIS torça ou gire-os para conectar ou 

removê-los. Ver 4 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO> 

SONDA DE ULTRASSOM; 

 Sempre utilize o gel de acoplamento para efetuar as 

medições; 

 JAMAIS movimente (arraste) o cabeçote da sonda de 

ultrassom sobre a superfície em medição para não o 

danificar; 

 Camadas de tinta podem interferir na medição de 

espessura do material. Se necessário, remova a pintura 

antes de efetuar a medição; 

 Não meça superfícies com tinta molhada; 

 Medições em superfícies tubulares ou irregulares podem 

apresentar erros e variações. Nesse caso, considere o 

menor valor das leituras; 

 Materiais porosos ou não compactados não são bons 

condutores de ondas ultrassônicas, por isso, medições 

nesse tipo de material podem apresentar desvios 

significativos; 

 Não molhe a sonda de ultrassom. 
  



 Ajuste periodicamente o AK841, utilizando o padrão de 

ajuste (bloco de aço 4mm) integrado ao gabinete do 

instrumento. Ver 5 - FUNÇÕES ADICIONAIS>AJUSTE 

DA MEDIÇÃO – Adjust; 

  



SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS 

Quando aparecer no visor a indicação  , substitua as 

pilhas conforme descrição a seguir: 

1) Na parte traseira do AK841, abra a tampa do 

compartimento de pilhas deslizando-a para baixo; 

2) Retire as pilhas do compartimento;  

3) Instale as pilhas novas observando a polaridade correta 

de cada uma, conforme indicações no compartimento;  

4) Feche a tampa do compartimento de pilhas, observando 

o seu correto encaixe. 
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