
ULTRA-TRAK 750™

Wykrywając zmiany amplitudy ultradźwięków 
Ultra-Trak 750™ zapewnia wczesne  
ostrzeganie przed:
• Uszkodzeniami mechanicznymi
• Nieszczelnościami zaworów
• Zakłóceniami przepływu
•  Wewnętrznymi wyładowaniami w 

urządzeniach elektrycznych

Odnieś korzyści od momentu instalacji Ultra-Trak 
750™, który pasywnie monitoruje ultradźwięki 
generowane przez działający sprzęt. Ultra-Trak 750™ 
jest łatwo podłączany do alarmów lub rejestratorów 
danych dzięki wyjściu prądowemu 4-20 mA, 
sprzężonemu z wyjściem demodulowanym.

Odporny Ultra-Trak 750™ zabudowany jest w stali 
nierdzewnej. Może być zewnętrznie montowany w 
praktycznie dowolnym wymagającym środowisku 
dzięki wodoodporności i pyłoszczelności. W 
połączeniu z szerokim zakresem dynamicznym  
120 dB i regulacją czułości, czujnik ten jest w stanie 
sprostać najbardziej wymagającym potrzebom.

Wykrywa zmiany amplitudy ultradźwięków i chroni  
przed nieplanowanymi przestojami!

Odporny Ultra-Trak 750™  montowany Monitorowanie kawitacji, łożysk i zaworów
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Specyfikacja Ultra-Trak 750™ 
Zasilany z pętli   Wyjście prądowe 
prądowej 

Typowe zastosowanie Ultra-Trak 750™:
• Ostrzeganie o nieszczelności/

przedmuchach zaworów
• Monitorowanie łożysk  

(łącznie z ostrzeżeniem smarowania)
• Wykrywanie wczesnego etapu 

wyładowań w rozdzielniach
• Detekcja wyładowań niezupełnych
• Zakłócenia przepływu
• Monitorowanie/Alarmy kawitacji
• Ostrzeżenia o wyłączeniu
• Trendy lub Alarmy narastania/ 

opadania amplitudy

CECHY Ultra-Trak 750™ 
• Demodulowane wyjście do analizy
• Zakres dynamiczny: 120 dB
•  Zakres pomiarowy: 40 dB, gdy zostanie 

ustawiony poziom dźwięku, jest  40 dB 
zakresu monitorowania

• Szczytowa częstotliwość odpowiedzi: 
40kHz

• Wyjścia do zewnętrznej rejestracji lub 
nagrywania dźwięku

• Stopień ochrony IP 64 

18-30 V (30 mA max)  18-30 V
4-20 mA (25 mA max)  30 mA max
proporcjonalne do  
wykrywanego sygnału  
ultradźwiękowego
Demodulowany/

  

Demodulowany/hetero

 
heterodynowany   dynowany 4-20 mA  
    proporcjonalny do   
    wykrywanego sygnału  
    ultradźwiękoweg

-20 °C - 70 °C

40 kHz (± 2 kHz)

Przycisk zwarcia styków lub sygnał TTL  

Ekranowanie RF 3 m (10")
piezoelektryczne 
10/32 żeński gwint mocowania
Stal nierdzewna: wodoodporna i pyłoszczelna,  
spełnia wymagania NEMA 4X. Przekracza stopień ochro-
ny IP 64.

Ultra-Track 750: Objęty przez jeden lub więcej z następujących patentów: 0151115; 0303776; 0315199; 1206586; 1297576; 1881263; 2562758; 2689339; 4416145; 4823600; 5955670; 
6122966; 6339961; 6341518; 6415645; 6655214; 6707762; 6804992 UE Systems zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia produktów, dlatego też dane techniczne mogą ulec zmianie 
bez uprzedzenia. Szczegóły gwarancji dostępne są na życzenie.

Jak działa  Ultra-Trak 750™:
Ultra-Trak 750™ wykrywa emisję wysokoczęstotliwościową generowana  
przez działający sprzęt.

•  Linia bazowa może być ustawiona w szerokim  
zakresie dynamicznym 120 decybeli 

•  Po ustawieniu Ultra-Trak 750™ monitoruje zmiany  
amplitudy ultradźwięków w zakresie 40 decybeli

•  Ultra-Trak 750™ może być podłączony do innych urządzeń zapewniając alarmy 
lub do śledzenia potencjalnych problemów w czasie

•   Ultra-Trak 750™ może być użyty do wzrostu poziomu dźwięku,  
przykładowo do ostrzegania w przypadku wczesnego etapu  
nieszczelności zaworów lub uszkodzenia łożyska

•  Opadanie amplitudy może być użyte do sygnalizowania zakłóceń  
przepływu linii lub alarmu wyłączenia maszyny
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