
ULTRA-TRAK 750™

Ανιχνεύοντας τις αλλαγές στην ένταση των 
υπερήχων, το Ultra-Trak 750™ εξασφαλίζει έγκαιρη 
ειδοποίηση για:
• Μηχανικές αστοχίες
• Διαρροές σε βάνες
• Διακοπή ροής
• Εσωτερικές εκκενώσεις τόξου / μερικές 
αποφορτίσεις

Δείτε τα αποτελέσματα από τη στιγμή που θα 
εγκαταστήσετε το Ultra-Trak 750™, καθώς αυτό μετρά 
παθητικά τους υπερήχους που παράγονται από τον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Το Ultra-Trak 750™ 
συνδέεται εύκολα σε συστήματα εποπτικού ελέγχου 
χάρη στην έξοδό του (4-20 mA).

Το Ultra-Trak 750™ έχει περίβλημα από ανοξείδωτο 
ατσάλι. Λόγω του ότι είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό 
στη σκόνη, μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό 
χώρο και σε κάθε απαιτητικό περιβάλλον. Με εύρος 
120 dB και επιλογέα ευαισθησίας, αυτός ο 
αισθητήρας είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις πιο 
απαιτητικές ανάγκες.

Αυτόνομος Αισθητήρας Υπερήχων. Εντοπίζει τις αλλαγές στην ένταση των υπερήχων και 
προστατεύει από μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας εξοπλισμού! 

Το Ultra-Trak 750™ τοποθετημένο Παρακολουθήστε σπηλαίωση, έδρανα κύλισης 

(ρουλμάν) και βάνες



Τάση Λειτουργίας

Κατανάλωση Ρεύματος

Έξοδος

Θερμοκρασία Λειτουργίας
Συχνότητες Ανίχνευσης
Επιλογέας Ευαισθησίας

Καλώδιο
Μετατροπέας

Μέθοδος Ανάρτησης
Περίβλημα

Προδιαγραφές του Ultra-Trak 750

Τροφοδότηση από Βρόγχο            Έξοδος Ρεύματος

Τυπικές εφαρμογές του  
Ultra-Trak 750™:
• Διαρροή βανών
• Παρακολούθηση εδράνων κύλισης 

(συμπεριλαμβάνεται Ένδειξη Κατάστασης 
Λίπανσης)

• Εντοπισμός Εκκενώσεων Τόξου σε 
Ηλεκτρολογικούς Διακόπτες

• Εντοπισμός Μερικών Αποφορτίσεων
• Διακοπή ροής
• Παρακολούθηση σπηλαίωσης / 

Συναγερμός
• Ειδοποίηση Διακοπής Λειτουργίας
• Παρακολούθηση ή Συναγερμός για 

Αύξηση / Μείωση της Έντασης Υπερήχων

Χαρακτηριστικά του Ultra-Trak 750®
• Αποδιαμορφωμένη Εξοδος για Περαιτέρω 

Ανάλυση
• Δυναμικό Εύρος: 120 dB
• Εύρος Ευαισθησίας: 40 dB Όταν έχει τεθεί 

το αποδεκτό επίπεδο του ήχου, τίθεται 
ένα εύρος παρακολούθησης 40 dB

• Μέγιστη Απόκριση Συχνότητας: 40kHz
• Έξοδοι για Εξωτερική Καταγραφή 

Δεδομένων ή Ήχου
• Βαθμός Στεγανότητας IP 64

18-30 V (30 mA max)
(Τροφοδοσία από Βρόγχο) 18-30 V
4-20 mA (25 mA max)(Τροφοδοσία
 από Βρόγχο) 30 mA max ανάλογα 
με το σήμα ανίχνευσης υπερήχων
Αποδιαμορφωμένη / ετερόδυνη
(Τροφοδοσία από Βρόγχο)

-20 °C - 70 °C
40 kHz (± 2 kHz)
Επαφή ή Σήμα TTL
RF Θωρακισμένο 3 m
πιεζοηλεκτρικός
10/32 θηλυκό σπείρωμα
Ανοξείδωτο ατσάλι: ανθεκτικό σε σκόνη και νερό, 
πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου NEMA 4X. 
Ξεπερνά το βαθμό στεγανότητας κατά IP 64.

Αποδιαμορφωμένη / 
ετερόδυνη 4-20 mA 
ανάλογα με το σήμα 
υπερήχων

Ultra-Trak 750: Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 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 μπορεί να αλλάξουν χωρίς ενημέρωση. Οι λεπτομέρειες της εγγύησης είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης.

Πώς Δουλεύει το  Ultra-Trak 750:
Το  Ultra-Trak 750™ εντοπίζει τις υψηλής συχνότητας εκπομπές που προκαλούνται 
κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού.

• Το βασικό κατώτατο όριο μπορεί να τεθεί μέσα από ένα ευρύ δυναμικό  
εύρος 120 dB.

•  Αφού ρυθμιστεί το Ultra-Trak 750™ παρακολουθεί τις αλλαγές της έντασης των 
υπερήχων μέσα σε ένα εύρος 40 dB.

• Το Ultra-Trak 750™ μπορεί να συνδεθεί με άλλες συσκευές ώστε να παρέχει 
συναγερμούς ή καταγραφή ενδεχόμενων προβλημάτων σε βάθος χρόνου.

• Το Ultra-Trak 750™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της 
αύξησης του ήχου, παραδείγματος χάρη σε περίπτωση διαρροής σε βάνα ή 
βλάβης σε έδρανα κύλισης (ρουλμάν).

• Η μείωση εύρους του σήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
σηματοδοτήσει τη διακοπή της ροής ή το συναγερμό για την διακοπή 
λειτουργίας των μηχανημάτων.
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