
ULTRAPROBE® 9000

Το Ultraprobe® 9000 είναι ένα ψηφιακό όργανο για 
την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων με υπερήχους, 
αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων το 
οποίο είναι πολυχρηστικό και εύκολο στη χρήση 
(οι περισσότεροι χειριστές το μαθαίνουν σε 
χρόνο 15 λεπτών!). Αυτό το Ultraprobe® θα σας 
βοηθήσει να διεξάγετε γρήγορα επιθεωρήσεις. Είτε 
χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση προβλημάτων 
είτε για τακτική επιθεώρηση, τα δεδομένα 
είναι ευανάγνωστα στην οθόνη ενδείξεων και 
αποθηκεύονται με το πάτημα ενός κουμπιού.

Στην ευανάγνωστη οθόνη ενδείξεων  με κλίμακα dB 
16 βαθμίδων, απεικονίζονται στιγμιαία οι μεταβολές 
της έντασης του ήχου και συγχρόνως εμφανίζονται οι 
μέγιστες τιμές καθώς εσείς σαρώνετε.

Το Ultraprobe® 9000 παράγει αποτελέσματα 
συνδυάζοντας τα  πλεονεκτήματα δύο καταστάσεων:
• Γρήγορης σάρωσης όπως και με τα αναλογικά όργανα
•  Χρησιμοποιεί τις ψηφιακές πληροφορίες για 

αποθήκευση και επεξεργασία 
 

Με την καταγραφή δεδομένων σε ενσωματωμένη κάρτα 
χρησιμοποιώντας το  Ultratrend DMS™ (Σύστημα 
διαχείρισης δεδομένων) παρέχει: 
• Δυνατότητα πολλαπλής προβολής δεδομένων
• Πίνακα ιστορικού/υπολογιστικά φύλλα
• Διαγράμματα εξέλιξης μετρούμενων μεγεθών
• Εξαγωγή δεδομένων σε MS Excel
• Ευελιξία όπως ποτέ πριν δεν είχατε!

Η κλίμακα είναι βαθμονομημένη σε dB κατά NIST

Ψηφιακό σύστημα υπερήχων για προληπτική συντήρηση 
με εύκολα εργαλεία λογισμικού για αναφορές

Η μοναδική τεχνολογία Spin and ClickTM της UE Systems 
κάνει τις επιθεωρήσεις απλές και γρήγορες!
Θα εκπλαγείτε από το πλήθος των λειτουργιών που 
επιτυγχάνονται με 2 μόνο κινήσεις. 
Απλά με "περιστροφή" και "πάτημα διακόπτη"  μπορείτε να:
• Ανιχνεύσετε και να αναγνωρίσετε πιθανά προβλήματα
• Αποθηκεύσετε δεδομένα
• Να μεταβάλετε γρήγορα συχνότητα και ευαισθησία
• Να κατεβάσετε δεδομένα δια μέσου της θύρας εξόδου RS232
• Να ρυθμίσετε βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά
• Να επιλέξετε λειτουργίες και άλλα! Να επιλέξετε λειτουργία 
«στιγμιαίας απεικόνισης» …και άλλα!



Χαρακτηριστικά του Utraprobe® 9000
• Ανοιχτή πλατφόρμα λογισμικού
• Εναλλάξιμα Εξαρτήματα
• Ρύθμιση Συχνοτήτων
•  Τεχνολογία Spin and ClickTM  (Γύρισμα και 

Πάτημα Διακόπτη)
• Φιλτράρισμα Συχνοτήτων Υπερήχων
• Δυναμικό Εύρος 120 dB 
• Ηχομονωμένα Ακουστικά 
•  Φιλικές στο περιβάλλον, επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες
•  Εύκολη διασύνδεση με τους 

περισσότερους Αναλυτές Ταλαντώσεων 
συμπεριλαμβανομένων των SKF, ENTEK, DLI, 
CSI, DI

Τυπικές Εφαρμογές Ultraprobe
Μηχανολογική Επιθεώρηση / 
Παρακολούθηση Βασιζόμενη σε Αρχείο 
Δεδομένων
• Κατάσταση Εδράνων κύλισης (Ρουλμάν)
• Έλεγχος Φθορών
• Σπηλαίωση
• Γρανάζια / Κιβώτια Ταχυτήτων
• Αντλίες / Κινητήρες
• Ελλιπής λίπανση

Εντοπισμός Διαρροών Βασιζόμενος σε 
Δεδομένα / Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
• Πεπιεσμένος Αέρας
• Αέρια υπό Πίεση (O2, NO, κλπ.)
• Διαρροές Κενού
• Τσιμούχες και Παρεμβύσματα 
• Σωλήνες Συμπυκνωτών 
• Παράθυρα Πιλοτηρίων
• Θυρίδες
• Λέβητες
• Εναλλάκτες Θερμότητας
• Βάνες
• Ατμοπαγίδες

Ηλεκτρολογικές Επιθεωρήσεις Βασιζόμενες 
σε Αρχείο Δεδομένων
• Ηλεκτρικά Τόξα
•Ηλεκτρικές εκκενώσεις
• Στεφανιαία Ηλεκτρική Εκκένωση (corona)
• Ηλεκτρολογικοί Πίνακες
• Μετασχηματιστές
• Μονωτήρες
• Ηλεκτρονόμοι
• Μπάρες Διανομής 

Διάταξη Στηθοσκοπίου Διάταξη μακρινής εστίασης Διάταξη κοντινής εστίασης

Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων

**
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Το σύνολο του εξοπλισμού Ultraprobe 9000: πληρεί τις απαιτήσεις του ASTM-E1002-2011, περί ανίχνευσης διαρροών Καλύπτεται με ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω 
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας:  0151115, 0303776, 0315199, 1206586, 1297576, 1881263, 2562758, 2689339, 4416145, 4823600, 5955670, 6122966, 6339961, 6341518, 6415645, 6655214, 
6707762, 6804992 Η UE Systems δεσμεύεται να συνεχίσει να βελτιώνει τα προϊόντα της οπότε τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς ενημέρωση. Οι λεπτομέρειες της 
εγγύησης είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης.
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Συσκευή επεξεργασίας υπερήχων χειρός τύπου πιστολιού, 
επικαλυμμένη από αλουμίνιο και πλαστικό ABS
Ψηφιακά Κυκλώματα Στερεάς κατάστασης SMD με αντιστάθμιση 
θερμοκρασίας
20 kHz έως 100 kHz (ρυθμιζόμενο ανά 1 kHz)

16 x 2 LCD με φωτισμό LED 
400 σημεία αποθήκευσης
NiMH Επαναφορτιζόμενη

Από 0°C έως 50°C

Βαθμονομημένη ετερόδυνη έξοδος, συχνότητα decibel (dB), έξοδος 
δεδομένων RS-232
Μικρόφωνο υπερήχων Trisonic και Στηθοσκόπιο
Βιομηχανικού τύπου με ηχομόνωση για χρήση με κράνος 
dB, συχνότητα, κατάσταση μπαταρίας και γράφημα από 16 μπάρες
Ανίχνευση διαρροής από οπή διαμέτρου 0,127 mm στα 0,34 bar σε 
απόσταση 15,24 m
1 x 10–2 std. cc/sec έως 1 x 10–3 std. cc/sec.

Όλος ο εξοπλισμός σε βαλίτσα αλουμινίου Zero Halliburton 47 x 37 x 
17 cm
- Μονάδα Πιστολιού: 0,9 kg
- Ολόκληρη η βαλίτσα: 6,4kg
1 kg
Ετήσια εργοστασιακή για τα μέρη. Πενταετής με συμπληρωμένη κάρτα 
εγγύησης
Πραγματικού χρόνου, στιγμιαίας απεικόνισης, εμφάνιση μεγίστων και 
λίστα αποθηκευμένων δεδομένων

*εξαρτάται από τη ρύθμιση διαρροής

**Προδιαγράψτε προστασία Ex εάν απαιτείται, κατά την παραγγελία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ultraprobe® 9000
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