
Accessoires
ULTRAPROBE®

DHC Geluidsisolerende 
koptelefoon
Er zijn twee modellen. Beide voldoen aan 
of overtreffen ANSI en OSHA normen 
met meer dan 23 dB geluidsdemping. 
DHC-2 heeft een hoofdbeugel om de 
koptelefoon over de oren te houden, 
terwijl de DHC-2HH voor gebruik 
met een helm is. De DHC-2HH is 
standaarduitrusting voor Ultraprobe® 
modellen behalve model 100.

LRM lange afstand module
Een uniek ontwikkelde parabolische 
microfoon, die u lekkages en 
elektrische ontladingen op afstand 
laat detecteren. De LRM verdubbelt 
de detectieafstand van de standaard 
scanmodules.

Ultraprobe® 550, 2000: LRM-2
Ultraprobe® 3000: LRM-3
Ultraprobe® 9000 & 10000: LRM-9/10

UWC Ultrasone 
geluidsgolfconcentrator
Verdubbel de detectieafstand van de 
lange afstand module ruimschoots met 
deze uiterst gevoelige en richtbare pa-
raboolschotel. De UWC gebruikt zeven 
omvormers om een zeer nauwkeurige 
precisie te bereiken met een 5° ont-
vangstveld. Detectieafstand; 30 meter 
voor hoogspanningskabels

Ultraprobe® 550, 2000: UWC-2000  
Ultraprobe® 9000 & 10000: UWC-9/10

HTS Houderset
Draag uw Ultraprobe® aan uw gordel en 
houdt uw handen vrij. Zorg ervoor dat u 
de juiste houderset voor uw Ultraprobe® 
model bestelt.

Ultraprobe® 100: HTS-1
Ultraprobe® 201: HTS-201
Ultraprobe® 550, 2000, 9000: HTS-2
Ultraprobe® 3000: HTS-3 
Ultraprobe® 10000: HTS-10

RAS/RAM Afstandssensor
Wanneer toegankelijkheid een probleem 
is, zoals wanneer een motor in een afge-
sloten ruimte staat of een inspectiepunt 
op een moeilijk te bereiken plaats is, is 
RAS/RAM het antwoord. Monteer de RAS 
sensor bij het inspectiepunt en verleg 
een kabel naar de plaats waar de RAM 
(Afstandsmodule) kan worden geplaatst. 
Bij inspectie sluit u de RAM op uw 
Ultraprobe® aan en bekijkt of slaat u de 
informatie op.

Ultraprobe® 550, 2000: RAS-2 
Ultraprobe® 9000 & 10000: RAS-9/10

CFM Korteafstandsmodule
Verbetert lekdetectie van kleine 
lekkages en negatieve druk (vacuüm) 
lekkages. Ontwikkeld voor inspectie 
op korte afstand. De ontvangstkamer 
concentreert alle lage akoestische 
energie direct naar de omvormer met 
weinig energieverlies.

Ultraprobe® 550, 2000: CFM-2
Ultraprobe® 9000 & 10000: CFM-9/10



RAS-MT 
De RAS-MT maakt gebruik van een 
magnetisch bij een inspectiepunt te be-
vestigen omvormer met een kabel, die 
aan een Ultraprobe® aangesloten kan 
worden. Ideaal voor lagerinspecties en 
moeilijk toegankelijke inspectiepunten.

Ultraprobe® 550: RAS-MT-2 (+RAM)
Ultraprobe® 2000: RAS-MT-2 (+RAM)
Ultraprobe® 3000: RAS-MT-3 (+RAM)
Ultraprobe® 9000: RAS-MT-9 (+RAM)
Ultraprobe® 10000: RAS-MT-10 (+RAM)

Ultraprobe® 100: EXC-1
Ultraprobe® 550, 2000: EXC-2
Ultraprobe® 3000: EXC-3
Ultraprobe® 9000 & 10000: EXC-9/10

UE X2 Adapter
Laadt een accu op buiten de
pistooleenheid. Aansluitbaar op 
de standaard Ultraprobe® BCH 
pistooloplader en op de accu.

Nylon afdekking voor Zero 
Halliburton draagtassen
Bescherm uw koffer tegen krassen en 
deuken.

Ultraprobe® 2000, 9000: CC-UPZH-2S
Ultraprobe® 3000: CC-UPZH-2S
Ultraprobe® 10000: CC-UPZH-10S

Y-Splitter
De Y-Splitter past in de koptelefoon en 
daarop kunnen ofwel twee koptelefoons 
of een koptelefoon en gelijktijdig een 
audio- of vibratiekabel aan gekoppeld 
worden.

Flexibel telescoop scan- en 
contactmodule
Verkrijg toegang tot plaatsen die moeilijk te 
bereiken zijn. De telescoopfunctie van de 
module geeft u een verlengbare reikwijdte. 
Verkrijgbaar als contact- of scantype.

WTG2SP Toongenerator 
met schroefdraad
1” NPT mannelijk gewinde aansluiting 
met adapters voor 3/4” en 1/2“ 
vrouwelijke aansluiting, geluidsniveau-
instellingsdraaiknop, oplaadbare 
Ni-cad accu's.

FMTG-1991 Multidirectionele 
Toongenerator
Met vier omvormers wordt een 360° 
patroon van ultrasone geluidsgolven 
bereikt. Zuignapbevestiging 
(magnetische bevestiging optioneel). 
Oplaadbare Ni-cad accu's.

Drukluchtlekkagelabel
Een driedelige lekkagelabel voor uw 
drukluchtlekkage-onderzoeken. 
Deel 1: Lekkagepositiemarkering
Deel 2: Lekkagegegevens, inclusief 
relevante testgegevens. Gebruik dit om 
gegevens als referentie vast te leggen 
en als werkopdracht.
Deel 3: Reparatielabel, om de reparatie 
te documenteren en om er zeker van te 
zijn, dat deze correct uitgevoerd is.

MP-BNC-2 Miniphone naar  
BNC connector
Hiermee sluit u de Ultraprobe® 
eenvoudig aan op de meeste opname 
apparatuur; laptops, computers en 
vibratie analyseapparatuur. 

UE EXC Afgeschermde kabel
Sluit het ene uiteinde aan op een 
Ultraprobe® en het andere op een van de 
uitwisselbare modules om uw bereik te 
vergroten. De standaard lengte is 2,4 m.

WTG-1 Ultrasone Warble 
Toongenerator
De standaard toongenerator met twee 
geluidsniveauposities: laag en hoog. 
In stand hoog worden tot 112 m3  
ononderbroken ruimte bereikt. 
Oplaadbare Ni-cad accu's.
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