
Wat zou u doen als u voor 
afstandsmetingen de beschikking had 
over een laserafstandsmeter in plaats 
van een meetlint of meetwiel?
De Fluke 424D, 419D en 414D laserafstandsmeters meten 
door middel van de laserspot de afstand tot een object 
op maximaal 100 m (330 voet) afstand en kunnen een 
snelle berekening van oppervlak (vierkante voet/meter) 
en volume uitvoeren. Nauwkeurigheid tot ± 1,0 mm.

Fluke vroeg gebruikers naar hun ideeën over het 
gebruik van een laserafstandsmeter en ontving nogal wat 
reacties. Wij hebben 101 van de beste ideeën verzameld.

Installaties: Lay-out
 1. Maken van nauwkeurige 

schattingen voor het aanbesteden 
van werkzaamheden (verwarming/
ventilatie/airconditioning, 
elektrisch, bekabeling, 
onderhoud). Meten van afstanden, 
oppervlakken en/of volumes.

 2. Meten van de hoogte of breedte 
van gebouwen1 en andere 
objecten, indien nodig door 
middel van driehoeksmetingen.

 3. Verifiëren van CAD-
tekeningen ter vergelijking van 
ontwerptekeningen en feitelijke 
uitvoering.

 4. Bepalen hoe vierkant een ruimte of 
object werkelijk is, of controleren 
of de zijden zuiver parallel lopen.

Toepassingsadvies
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101 toepassingen voor 
laserafstandsmeters

Fluke 414D, 419D en 424D laserafstandsmeters.

Meten over lange afstanden.

Meten op moeilijk bereikbare plaatsen.

 5. Inrichten van parkeerplaatsen.
 6. Controleren of nieuwe 

constructies aan de 
gebruikseisen voldoen.

 7. Het opstellingsoppervlak bepalen 
van te installeren apparatuur 
of kantoorwerkplekken, 
ter ondersteuning van het 
inrichtingsproces.

 8. Bepalen van de 
uitvoeringsafmetingen 
van gebouwen wanneer 
blauwdrukken ontbreken.

 9. Berekenen van het totale interne 
vloeroppervlak/volume van een 
ruimte of gebouw.

10. Meten van afstanden over 
oppervlakken waar obstakels in 
de weg zitten, waardoor er niet 
met meetlinten of meetwielen 
kan worden gewerkt.

Installaties: Hijskranen
11. Meten van afstanden op daken1 

voor het bepalen van de benodigde 
hijshoogte van hijskranen voor 
het vervangen van apparatuur en 
installaties op het dak.

12. Meten van de plafondhoogte 
om te bepalen of de benodigde 
uitrusting er in past.

13. Snel berekenen van de benodigde 
lengte van hijskabels voor kranen.

14. Opzetten van een 
botsingsdetectie voor kranen 
zonder dat er meetlinten, twee 
personen en twee hefplatforms 
nodig zijn.

15. Meten van de breedte van 
rijbanen voor kranen.

1 Lasermetingen 
buiten kunnen 
worden gehinderd 
door direct 
zonlicht..
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Installaties: Veiligheid
16. Meten van afstanden (inclusief 

plafondhoogtes) voor het 
installeren van noodverlichting, 
sprinklerinstallaties en 
brandblussers volgens de 
voorschriften.

17. Nauwkeurig bepalen van 
ruimteafmetingen om de juiste 
concentratie chemicaliën 
voor het 'clean-agent'-
brandbestrijdingsysteem te 
garanderen.

18. Meten van afstanden 
tot machines in verband 
met het gebruik van 
veiligheidsuitrustingen 
(brandblussers, blusdekens etc.).

19. Meten van waterniveaus in 
brandbestrijdingstanks.

Installaties: Overig
20. Toepassing bij het opstellen 

van vloersteunen in grote 
communicatieruimten.

21. Meten van ruimteafmetingen ter 
berekening van de benodigde 
hoeveelheid verf.

22. Meten van ruimteafmetingen ter 
berekening van de benodigde 
vloerbedekking.

23. Meten van de hoogte voor het 
kiezen van de juiste ladder.

24. Documenteren van de locatie van 
stilstaand water of lekkages die 
met een (IR-)warmtebeeldcamera 
of infraroodthermometer is/zijn 
vastgesteld.

Elektrisch: Kabel
25. Meten van afstanden voor de 

lineaire lengte van kabels en 
bedradingen.

26. Meten van afstanden voor het 
lineaire aantal meters kabelbuis 
dat nodig is voor nieuwe 
installaties.

27. Meten van de hoogte van 
hoogspanningsleidingen om 
te voldoen aan de eisen ten 
aanzien van de hoogte boven 
het maaiveld.

28. Berekenen van de totale 
benodigde lengte bij het 
leggen van bedradingen en 
kabelbomen.

29. Meten van afstanden 
bij het berekenen van 
spanningsdalingen (in 
voedingssystemen).

30. Meten van diepte en afstand van 
ondergrondse kabelbuizen.1 

31. Bepalen van de lengte van 
aanwezige kabels.

32. Meten van afstanden van 
ondergrondse kabels 1 tot 
verschillende oriëntatiepunten of 
obstakels/bekende gevaren.

33. Bij het lokaliseren van 
ondergrondse kabels met een 
transmitter-sensorcombinatie, 
opsporen van de kabel 
en 'terugschieten' met de 
afstandsmeter.1

34. Lokaliseren van storingen/fouten 
in ondergrondse kabels1 met 
behulp van de A-framemethode. 
De exacte afstand van de storing 
ten opzichte van een beginpunt 
bepalen zonder meetlint of 
meetwiel.

Elektrisch: Plafond/vloer
35. Meten van afstanden tot objecten 

in moeilijk te bereiken verlaagde 
plafonds ter bepaling van de 
bedradingen in het plafond die 
zich in de gezichtslijn bevinden.

36. Meten van de plafondhoogte 
en het aantal vierkante 
meters ter bepaling van de 
stanglengtes voor het monteren 
van verlaagde plafonds en 
verlichtingsarmaturen.

37. Meten van de afstand onder 
ondervloeren of constructies, 
voor het aanleggen van 
netwerken of andere 
kabelsystemen.

Elektrisch: Veiligheid
38. Meten van afstanden 

tot voedingssystemen 
(transformatoren etc.) voor 
elektrische beveiliging/
vonkoverslagbeveiliging en 
vermogensstudies.

Elektrisch: Overig
39. Metingen ten behoeve 

van de plaatsing van 
uitschakelinrichtingen voor 
zwembaden en dergelijke.

40. Meten van afstanden tussen 
elektriciteitsmasten.

41. Verifiëren van de afstand 
langs wanden voor plaatsing 
van stopcontacten volgens de 
voorschriften.

42. Beslissen waar aftakkingen van 
of aansluitingen op de voeding 
in de vloer van fabrieken moeten 
komen.

43. Meten van het aantal vierkante 
meters in elektrische ruimten 
om te controleren of er wordt 
voldaan aan de voorschriften.

Industrieel onderhoud: 
Transportbanen
44. Bepalen van de lengte van 

transportbanden (voor/tijdens de 
montage).

45. Berekenen van de 
transportbandcapaciteit op basis 
van de lengte.

Industrieel onderhoud: 
Lay-out
46. Meten van de afstand tussen 

machines ter bepaling van de 
thermische belasting.

47. Bepalen van de benodigde 
ventilatie voor apparatuur 
(luchtmassastroom).

Industrieel onderhoud: 
Tanks
48. Controleren van het 

tankniveau2 en controleren 
van de nauwkeurigheid van 
tankniveausensoren.

49. Meten van het waterpeil 
aan de toevoer van 
elektriciteitscentrales.

Meten van hoogte tot hoge plafonds.

1 Lasermetingen buiten kunnen worden 
gehinderd door direct zonlicht..

2 Gebruik geen lasermeetinstrumenten in 
de buurt van ontvlambare stoffen.
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Industrieel onderhoud: 
Overig
50. Controleren van de kalibratie 

van afstandssensoren voor 
geautomatiseerde  
product-shuttles.

51. Uitlijnen van grote 
lasconstructies.

52. Bepalen van het volume 
van industriële ovens voor 
poedercoating etc.

Verwarming, ventilatie, 
airco
53. Meten van de dakhoogte1 om de 

schoorsteenlengte te bepalen.
54. Berekenen van de kanaallengtes 

i.v.m. statisch drukverlies over 
grote afstanden.

55. Bepalen van de stijging of daling 
over een bepaalde afstand voor 
afvoerpijpen.

56. Meten van afstanden van 
kanalen voor montage of 
vervanging.

57. Bepalen van het ruimtevolume 
voor koeling, benodigde 
luchtstroming/luchtverversing, 
de dimensionering van 
apparatuur.

58. Bepalen van het kanaaltype 
(afmeting, i.v.m. vereisten op 
basis van het volume).

59. Dimensionering van luchtkanalen.
60. Meten van afstanden 

voor de opstelling van 
luchtbehandelingsapparaten.

Loodgieterswerk
61. Bepalen van de afstand tussen 

pompen en van de afstand 
waarover de pomp de vloeistof 
moet verpompen, ter bepaling 
van de grootte van de pomp en/
of motor.

62. Bepalen van de afstand voor 
pompleidingen en pijpleidingen, 
met name bij het meten van 
de lengte van leidingen achter 
bestaande muren.

63. Meten van afstanden tussen 
aandrijvingen in watertorens ter 
berekening van de waterdruk in 
irrigatiesystemen.

64. Meten van de afmetingen van 
een terrein of ruimte ter bepaling 
van het aantal benodigde 
sprinklerkoppen.

65. Opmeten van 
condensaatleidingen ten 
behoeve van montage/reparatie. 

Constructie
66. Vaststellen van horizontale 

lengtes (bovenhoofds) ter 
bepaling van de lengte van 
regengoten1.

67. Meten van afstanden tot wegen
1
 

en perceelgrenzen om te voldoen 
aan de lokale bouwverordening.

68. Bepalen van de benodigde 
hoeveelheid constructiemateriaal 
(spijkers, triplex etc.).

69. Bepalen van de isolatievereisten 
(benodigd volume).

70. Bepalen van benodigde offsets 
voor sanitaire systemen.1

71. Bepalen van de diepte van 
greppels en gaten.1

72. Bepalen van de hoeveelheid 
gipskartonplaten voor het 
bedekken van oppervlakken.

Verlichting
73. Bepalen van het middelpunt 

van het plafond en van andere 
belangrijke plaatsen voor 
montage van ventilatoren/
verlichting.

74. Bepalen van de 
verlichtingsvereisten op 
basis van de plafondhoogte 
in vergelijking met de 
hoogte van opgehangen 
verlichtingsarmaturen.

75. Bepalen van het aantal 
voedingen dat nodig 
is voor tijdelijke LED-
verlichtingstoepassingen.

76. Bepalen van de afstand tot 
voedingen voor LED- en 
laagspanningsverlichting 
en andere elektronische 
belastingen.

77. Bepalen van de hoogte tot 
verlichtingsarmaturen in hoge 
plafonds voor onderhoud.

IT
78. Bepalen van de benodigde 

tussenruimte tussen 
netwerkapparatuur in 
communicatieruimten.

79. Meten van het bereik van en 
de afstand tussen componenten 
van draadloze netwerken voor 
IT-installateurs.

Masten
80. Bepalen van de lengte van 

spankabels voor UMTS-masten.1
81. Aanbrengen van aardingen 

voor UMTS-masten; meten 
van de afstand tot de aarde 
bij het uitvoeren van 3-polige 
potentiaalverliesmetingen en 
aardingsweerstandsmetingen.1

82. Bepalen van de veilige afstand 
tot microgolfzenders op UMTS-
masten.1

83. Meten van de hoogte 
van uitrusting aan 
elektriciteitsmasten bij 
onderzoekingen van locaties voor 
UMTS-masten.1

84. Meten van hoogtes van leidingen 
en steunen aan zendmasten voor 
onderhoud.1

Berekenen van de benodigde opstellingsruimte voor apparatuur.

1 Lasermetingen buiten kunnen worden 
gehinderd door direct zonlicht..

2 Gebruik geen lasermeetinstrumenten in 
de buurt van ontvlambare stoffen.
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Zonnepanelen
85. Meten van de dakbreedte en 

nokhoogte1 ter berekening 
van de dakhelling bij het 
bepalen van het vermogen van 
zonnepanelen.

86. Bepalen van het dakoppervlak1 
bij het berekenen van de grootte 
van zonnepanelen.

87. Documenteren van de analyse 
van de locatie van de schaduw1 
bij op de grond gemonteerde 
rijen zonnepanelen.

Automotive
88. Kalibreren van 

afstands-, parkeer- en 
waarschuwingssystemen van 
voertuigen.

89. Instellen van een 
stopafstandweg voor trainingen/
demonstraties en remmentests.

90. Controleren van de vrije ruimte 
voor volumineuze lasten bij 
voertuigen.

Video, audio, en theater
91. Meten van afstanden voor het 

kiezen van cameralenzen, 
scherpstelling en 
zoominstellingen.

92. Berekenen van de lengte voor 
het compenseren van video- en 
camerakabels.

93. Meten van de hoogte 
van videoprojector en 
projectiescherm voor berekening 
van het aantal lux en pixels per 
inch/projectiekwaliteit.

94. Bij het beoordelen van 
een ruimte of een nieuw 
systeemontwerp, het berekenen 
van gezichtshoeken en het 
voorspellen van het bereik bij 
audiosystemen.

95. Meten van de hoogte van een 
verlichtingsbuis om hangende 
verlichtingssystemen in theaters 
naar bepaalde hoogtes boven 
het toneel of de stoelen te 
heffen.

Biomedisch
96. Controleren van de 

afstand tussen bron en 
beeld bij onderhoud aan 
röntgenapparatuur.

97. Controleren of er wordt voldaan 
aan de vereisten ten aanzien van 
de afstand van losse medische 
apparatuur tijdens het installeren 
van systemen.

Overig
98. Controleren van de afstand 

tot objecten voor het 
instellen van de bereiken 
van warmtebeeldcamera's 
en bepalen van de 
afstandsnauwkeurigheid ten 
opzichte van de meetspot bij 
infraroodthermometers.

99. Bepalen van afstand tussen 
bewakingscamera's en 
objecten om het gewenste 
dekkingsgebied te realiseren.

100. Meten van de afstand 
van een object tot de 
optische micrometer op een 
richttelescoop voor opstellingen 
in een kalibratielaboratorium.

101. Continu meten van 
geautomatiseerde bewegende 
apparatuur om de correcte 
locatie te verifiëren.
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