
ULTRAPROBE® 2000

Pružná / adaptabilní S vědomím, že každé prostředí 
je odlišné, navrhli naši inženýři diagnostickou sadu 
Ultraprobe s mnohými uživatelsky příjemnými vlastnostmi, 
které lze upravit tak, aby bylo možné se vyrovnat 
s opravdu každým požadavkem na kontrolu. 

Nastavení frekvence umožňuje obsluze navolit 
specifi ckou frekvenci problémového zvuku při omezení 
rušením ostatních ultrazvukových signálů. 

Dva režimy měření: 
1)  Logaritmické měření poskytuje okamžitou odezvu 

v reálném čase pro rozšířenou detekci netěsností a závad. 
2)  Lineární režim umožňuje pomalou, průměrovací odezvu 

pro stabilizaci měřených hodnot pro sledování ložisek 
a mechanických částí. 

10 polohový přepínač pro nastavení citlivosti 
Poskytuje široký dynamický rozsah citlivosti. 

Trisonic™ skenovací modul 
Patentovaný snímač, skládá se ze sestavy tří snímačů, který 
poskytuje hladinu citlivosti za hranicí všeho, co bylo dříve 
k dispozici. 

Průmyslová sluchátka:
• Hluk izolující typ pro hlučné prostředí.

Jiskrová bezpečnost:
• FM, CSA, ATEX provedení

Výběr modelu podle aplikace

Základní analogový ultrazvukový 
diagnostický systém pro prediktivní údržbu

Tlakové a vakuové netěsnosti
Těsnost ventilů
Těsnost výfukových systémů
Výměníky tepla, kotle, chladiče
Kontrola odvaděčů kondenzátu
Testování ložisek
Kontrola převodů a převodovek
Těsnost oken kabin a dveří 
Všeobecná kontrola strojních zařízení
Těsnost nádrží a potrubí
Elektrická kontrola
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 Aplikace  KIT #  UP2000KT  UP2000SC  UP2000C  UP2000S

Diagnostická sada Ultraprobe® 2000 se snadno 
pružně a adaptabilně přizpůsobí širokému spektru 
diagnostických potřeb. Tento přístroj s jiskrovou 
bezpečností vyhledává netěsnosti a provádí 
mechanické a elektrické kontroly

Kontaktní modul     Modul pro velký dosah     Modul na blízko



Konstrukce
Elektrické obvody

Frekvenční 
rozsah
Sondy

Vysílač
Sluchátka

Indikace

Akumulátor

Charakteristika

Rozměry

Citlivost

Prahová citlivost
Záruka
Režimy

Ruční pistolové provedení z hliníku a ABS plastu 
Pevný záznějový přijímač s kompenzací teploty 
Frekvenční detekce ultrazvuku v rozsahu od 20 kHz do 100 kHz, plynule 
nastavitelnou. Frekvence jsou převáděny z 50 kHz na 3 kHz audio signálu.
Skenovací modul  patentovaný Trisonic zásuvný modul skládající se ze
tří snímačů pro detekci ultrazvuku šířeným vzduchem.
Snímač je stíněný proti rušivým vlivům.
Gumový fokusační nástavec (pružný) se natáhne přes skenovací 
modul pro koncentraci úhlového nasměrování a pro odstínění rušivého 
ultrazvuku. Používá se také na kontaktní modul pro odstínění vysoké 
hladiny ultrazvuku prostředí při nastavení na maximální citlivost.
Kontaktní modul – zásuvný modul, izolovaná sonda se stíněním;
11,4 cm dlouhý nerezový hrot, kónicky tvarovaný pro stejnoměrný 
kontakt s povrchem. Prodloužení kontaktního modulu: 3 - kusy, dělených 
kovových tyčí pro zvýšení kontaktního dosahu na 50,8 cm a 76,2 cm.
Patentovaný přenos modulovaných tónů.
Průmyslová sluchátka: Dvojitá monofonní sluchátka.
Impedance16 Ohm. Utlumení přes 23 dB.
Splňuje nebo překračuje specifi kaci ANSI a normy OSHA.
Pro použití s přilbou.
Balistická stupnice; lineárně dělená stupnice 0 - 100 pro záznam 
relativních dat. Stupnice má přesnost 1% v celém rozsahu.
LED ukazatel poklesu napětí v baterii. 
Integrovaná dobíjecí NiMH.
SYSTÉM DOBÍJENÍ: Standardně 110 V. K dispozici i pro 220 V.
Stupnice pro nastavení frekvence: 20 - 100 kHz s "pevným pásmem" 
pro ultra nízkou frekvenční odezvu.
Dva režimy měření
Pro nastavení logaritmického a lineárního měření. Volitelná volba 
pomocného režimu
Pro výstup záznamu grafů: 0 - 50 mV.
Nastavení citlivosti – 10 polohový přepínač pro přesné nastavení   
citlivosti
Pružinová spínací spoušť
Kompletní sada v hliníkovém kufříku:
47 x 37 x 17 cm 
Přístroj: 0,9 kg
Kompletní sada: 6,4 kg 
Detekuje netěsnosti o průměru 0,127 mm @ 0,34 bar
ve vzdálenosti 15,24 m 
1 x 10-2 cm3/s až 1 x 10-3 cm3/s
1rok standardně, 5 let s registrací.
Logaritmický a lineární

*závisí na konfi guraci netěsnosti 

** v případě potřeby v době objednání specifi kujte výbušné prostředí

Ultraprobe® 2000 Technické údaje

Sada Ultraprobe 2000: Splňuje a překračuje požadavky  ASTM E1002-2005 na detekci netěsností. Vládní zákony NSN: 6635-01-156-3927, FSCM (CAGE) Zákon: 59202. Přehled povolení č.: 788, 
404, 576, 583, 607. Krytá jedním nebo více z následujících: 0151115; 0303776; 0315199; 1206586; 1297576; 1881263; 2562758; 2689339; 4416145; 4823600; 5955670; 6122966; 6339961; 6341518; 
6415645; 6655214; 6707762; 6804992 Výrobce - UE Systems má za cíl průběžné zlepšovat své výrobky a proto mohou být specifikace změněny bez předchozího ohlášení. Podrobné informace 
o záruce jsou k dispozici na vyžádání. 

Sada obsahuje:
• Pásmová propustnost (20 kHz – 100 kHz)
• Přesná stupnice pro měření
•  3 polohový přepínač nastavení režimů měření
• 10 polohový přepínač citlivosti
•  Dobíjecí akumulátor se světelným ukazatelem 

poklesu napětí 
• Hliníkový kryt
• Trisonic™ skenovací modul
• Kontaktní modul
• Prodloužení kontaktního modulu
• Gumový fokusační nástavec
• Modulovaný ultrazvukový generátor
• Průmyslová sluchátka
• Hliníkový kufřík na přístroj a příslušenství 
• Návod k obsluze a instruktážní CD

Součástí dodávky je instruktážní CD
Tato profesionální videa byla pořízena v prostředí 
skutečného provozu a umožňují vidět, slyšet 
a zažít reálné příklady diagnostiky spolu 
s praktickými řešeními. Instruktážní videa jsou 
vhodná pro všechny úrovně ultrazvukové 
diagnostiky. Krok za krokem vás provedou 
každou aplikací. CD obsahují tyto části:

• Úvod do ultrazvuku šířeného vzduchem 
• Představení funkcí diagnostické sady
•  Přehled specifi ckých aplikaci (detekce 

netěsností, kontrola ložisek a mechanických 
částí, výměníky tepla, kotle a kondenzátory, 
odvaděče kondenzátu a ventily, elektrické 
kontroly)

• Předvedení zkušebních postupů  
• Postupy při řešení problémů 
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