
ULTRAPROBE® 3000

Ενα ψηφιακό Ultraprobe® αρκετά ευπροσάρμοστο 
ώστε να μειώνει τη σπατάλη ενέργειας και να 
αυξάνει το χρόνο λειτουργίας μειώνοντας το 
κόστος και συνεισφέροντας στην προσπάθεια 
βελτίωσης του περιβάλλοντος.

Το Ultraprobe® 3000 είναι ένα ψηφιακό σύστημα 
επιθεώρησης, πληροφόρησης, αποθήκευσης και 
ανάκτησης δεδομένων το οποίο χωράει στην 
παλάμη σας.

Διευκολυνθείτε και εξοικονομήστε με το 
Ultraprobe 3000.
Επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα των υπερήχων με 
το Ultraprobe® 3000.

Αυτό το ψηφιακό σύστημα επιθεώρησης είναι πλήρως 
εξοπλισμένο ώστε να ανιχνεύει τη σπατάλη ενέργειας 
και να εντοπίζει μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά 
προβλήματα με πολλά χαρακτηριστικά που θα 
σας βοηθήσουν σε ελέγχους στα πιο απαιτητικά 
περιβάλλοντα.

Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν:
•	 Μεγάλο δυναμικό εύρος ευαισθησίας
•	  Λειτουργίες “Spin and Click” για να προσαρμόσετε 

τους τρόπους επιθεώρησης, να αποθηκεύσετε και 
να απεικονίσετε δεδομένα και να ρυθμίσετε το 
όργανο.

•	 Ευανάγνωστη οθόνη ενδείξεων βαθμονομημένη σε 
decibel και ραβδόγραμμα από 16 μπάρες. Η οθόνη 
παρέχει ενδείξεις για την ευαισθησία, το χώρο 
αποθήκευσης και τη μπαταρία

•	 Αποθηκεύστε, αντικαταστήστε ή εισαγάγετε 
δεδομένα σε καινούριο χώρο.

•	 400 σημεία αποθήκευσης στη μνήμη χωρούν όλα 
σας  τα δεδομένα

•	 Διάταξη ανίχνευσης αέρα και στηθοσκοπίου 
(επαφής) τύπου plug-in

•	 Αναβάθμιση λογισμικού μέσω Internet

Ανεξάρτητα απ' το αν έχετε 
Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά ή 
Συστήματα Ρευστών, το Ultraprobe 3000 
είναι η Πηγή Εξοικονόμησης Ενέργειας!
Από την ανίχνευση διαρροών, έως την 
επιθεώρηση ατμοπαγίδων, το Ultraprobe® 3000 
θα σας εκπλήξει από την ικανότητά του να 
εντοπίζει και να προβλέπει πιθανά προβλήματα 
γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια.

Εξελιγμένος ψηφιακός ανιχνευτής διαρροών με χρήση υπερήχων, 
εύχρηστο λογισμικό & δυνατότητες εξαγωγής αναφορών



Ultraprobe® 3000 Kit
•	 	Πιστόλι	UP	3000	με	οθόνη	ενδείξεων	

βαθμονομημένη σε decibel και ραβδόγραμμα 
από 16 μπάρες

•	 	Επιλογέας	Ευαισθησίας	/	Ελέγχου	“Spin	and	
Click”

•	 Διάταξη	Ανίχνευσης	Αέρα
•	 Διάταξη	Στηθοσκοπίου	(Επαφής)
•	 	Θύρα	Εισαγωγής	–	Εξαγωγής	Δεδομένων	mini	

USB και καλώδιο
•	 Μονάδα	Αποθήκευσης
•	 Υποδοχή	Επαναφόρτισης
•	 	Ακουστικά		DHC-2HH	βιομηχανικού	τύπου	για	

χρήση με κράνος
•	 Θήκη	Μεταφοράς		Zero	Halliburton
•	 	Επαναφορτιζόμενη	Μπαταρία	Πολυμερών	

Λιθίου και Φορτιστής
•	 		Εύκαμπτος	Προσαρμογέας	Κοντινής	Εστίασης	

Αισθητήρα UP 3000 S  Μόνο Διάταξη Ανίχνευσης
UP 3000 SC		 	Διάταξη	Ανίχνευσης	&	Διάταξη	Επαφής	(Στηθοσκοπίου)	&	SLP-EXT
UP 3000 C   Διάταξη	Επαφής	(Στηθοσκοπίου)	&	SLP-EXT
UP 3000 LRM	 	Πλήρες	Πακέτο	με	Διάταξη	Μακρινής	Εστίασης
UP 3000 SL  Σαρωτής	και	Διάταξη	Μακρινής	Εστίασης	&	200	Πινακίδες	

Σήμανσης	Διαρροών

Τυπικές Εφαρμογές του Ultraprobe
•	 Ανίχνευση	Διαρροών	Πεπιεσμένου	Αέρα
•	 Επιθεώρηση	Ατμοπαγίδων
•	 Ανίχνευση	Διαρροών	σε	Βάνες
•	 Ανίχνευση	Διαρροών	Πίεσης	&	Κενού
•	 	Διαρροές	σε	Εναλλάκτες	Θερμότητας,	
Λέβητες,	Συμπυκνωτές

•	 Έλεγχος	Διαρροών	σε	Δεξαμενές	και	
Σωλήνες
•	 Θόρυβος	Ανέμου	/	Διαρροές	Νερού
•	 Έλεγχος	Διαρροών	σε	Καπάκια
•	 Έλεγχος	Εδράνων	Κύλισης
•	 	Γενική	Μηχανολογική	Επιθεώρηση	&	
Αντιμετώπιση	Προβλημάτων
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Συσκευή	επεξεργασίας	υπερήχων	χειρός	τύπου	πιστολιού	
κατασκευασμένο από επικαλυμμένο αλουμίνιο και πλαστικό 
ABS
Αναλογικό	Στερεάς	Κατάστασης	και	SMD	ψηφιακό	κύκλωμα	με	
αντιστάθμιση θερμοκρασίας
Απόκριση	Συχνότητας:	35-45	kHz
<10	ms
128x64	Γραφικά	LED	με	LED	φωτισμό
400 σημεία αποθήκευσης
Επαναφορτιζόμενη	Πολυμερών	Λιθίου
0	°C	έως	50	°C	
Βαθμονομημένη	ετερόδυνη	έξοδος,	decibel,	συχνότητα,	
έξοδος δεδομένων USB
Διάταξη	Ανίχνευσης	και	Διάταξη	Στηθοσκοπίου	(επαφής),	
διάταξη	μακρινής	εστίασης,	RAS	MT
Βιομηχανικού	τύπου	ηχομονωμένα	ακουστικά
Μείωση	θορύβου	μεγαλύτερη	από	23	dB.	Πληροί	τις	
προδιαγραφές	του	προτύπου	OSHA
dB, κατάσταση μπαταρίας και ραβδόγραμμα από 16 μπάρες, 
ρύθμιση ευαισθησίας, θέση αποθήκευσης
1	x	10-2	std:	cc/s	έως	1	x	10-3	std.	cc/s

Ολο το πακέτο σε θήκη μεταφοράς 
Zero	Halliburton	από	αλουμίνιο
38.1	x	55.9	x	11.43	cm		
Μονάδα	Πιστολιού:	0.45	kg
Θήκη	Μεταφοράς:	4.99	kg	
1	χρόνος	εργοστασιακή,	5	χρόνια	με	ολοκληρωμένη	κάρτα	
εγγύησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ultraprobe® 3000  

Διαθέσιμα Προαιρετικά Αξεσουάρ
•	 Η	Διάταξη	Μακρινής	Εστίασης	διπλασιάζει	την	απόσταση	ανίχνευσης	(LRM-3)
•	 Θήκη	Ζώνης	HTS	(HTS-3)
•	 Τηλεσκοπική,	Εύκαμπτη	Διάταξη	Ανίχνευσης	(TFSM-3)*
•	 Ειδικές	Πινακίδες	Σήμανσης	Αέρα	και	Ατμού
	 *Απαιτείται	και	το	RAM	(διάταξη	τύπου	plug-in	UE-RAM-3)

Πακέτο Ultraprobe 3000: Καλύπτεται	από	ένα	ή	περισσότερα	από	τα	ακόλουθα	διπλώματα	ευρεσιτεχνίας:		4416145,	EPO151115,	502674183.	Πληρεί	τις	απαιτήσεις	του	προτύπου	
ASTM	E1002-2005	περί	Ανίχνευσης	Διαρροών.	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.

Διάταξη Μακρινής Εστίασης Διάταξη Στηθοσκοπίου
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