ULTRAPROBE

®

Acessórios

Auscultadores de
Isolamento de Ruídos DHC

Concentrador de Forma de
Onda Ultrassónica UWC

Existem dois modelos. Ambos cumprem
ou excedem as especificações ANSI e
normas OSHA com mais de 23 dB de
atenuação de ruídos. Os DHC-2 têm
um aro para a cabeça para manter os
auscultadores sobre as orelhas enquanto
os DHC-2HH se destinam ao uso
com capacete. Os DHC-2HH são um
equipamento standard para os modelos
Ultraprobe®, exceto o modelo 100.

A distância de deteção dos módulos
de rastreio standard é triplicada (ou
mais) com este prato parabólico
extremamente sensível e direcional.
O UWC utiliza sete transdutores para
fornecer uma exatidão da posição com
um campo de receção de 5°. Escala de
Deteção: 34 bar (5 psi) num orifício de
0,127 mm a uma distância de 30,48 m.
Ultraprobe® 550, 2000: UWC-2000
Ultraprobe® 9000 e 10000: UWC-9/10

Sensor de Acesso Remoto RAS/RAM
Quando a acessibilidade é um problema
como quando um motor se encontra num
armário fechado ou um ponto de teste se
encontra numa área de difícil acesso, o
RAS/RAM é a resposta. Monte o Sensor
RAS no ponto de teste e passe um cabo
até uma área de acesso onde o RAM
(Módulo de Acesso Remoto) possa ser
colocado. Quando o ponto estiver pronto
para ser testado, ligue o RAM ao Ultraprobe
e visualize ou registe os dados.
Ultraprobe® 550, 2000: RAS-2
Ultraprobe® 9000 e 10000: RAS-9/10

Módulo de Longo Alcance (LRM)
Um microfone parabólico
especialmente concebido que lhe
permite detetar fugas e descargas
elétricas a uma distância. O LRM
duplica a distância de deteção dos
módulos de rastreio standard.
Ultraprobe® 550, 2000: LRM-2
Ultraprobe® 3000: LRM-3
Ultraprobe® 9000 e 10000: LRM-9/10

Coldre HTS
Leve o seu Ultraprobe® no cinto, ficando
com as mãos livres. Certifique-se de
que encomenda o coldre correto para o
seu modelo Ultraprobe®.
Ultraprobe® 100: HTS-1
Ultraprobe® 201: HTS-201
Ultraprobe® 550, 2000, 9000: HTS-2
Ultraprobe® 3000: HTS-3
Ultraprobe® 10,000: HTS-10

Módulo de Foco Próximo CFM
Melhora a deteção de fugas de nível baixo
e de fugas de pressão negativa (vácuo).
Concebido para um rastreio próximo. A
câmara de receção centra-se em toda a
energia acústica de nível baixo direcionada
para o transdutor com muito pouca perda
de energia.
Ultraprobe® 550, 2000: CFM-2
Ultraprobe® 9000 e 10000: CFM-9/10

Separador Y
Ajusta-se à tomada para auscultadores
e liga dois auscultadores ou um
auscultador e um cabo de áudio/
vibração em simultâneo.

Cabo com Proteção UE EXC
RAS-MT
Utiliza um transdutor montável
magnético com um cabo que é ligado
a um Ultraprobe®, colocado num
ponto de teste. Ideal para inspeções
de rolamentos e pontos de teste de
difícil acesso.
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

Liga uma extremidade a um Ultraprobe®
e liga um dos módulos intercambiáveis à
outra extremidade para aumentar o seu
alcance.
O comprimento standard é 2,4 m.

dá-lhe um grande alcance. Disponível
no tipo de contacto ou de rastreio.

Gerador de Tons Ululados para
Tubagens com Rosca WTG2SP

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

Espiga macho com rosca 1” NPT com
adaptadores para espigas fémea 3/4”
e 1/2“, com um indicador de ajuste da
amplitude de 0 voltas. Baterias Ni-cad
recarregáveis.

Adaptador UE X2
Carrega uma bateria fora da unidade
da pistola principal. Liga ao carregador
da pistola de medição Ultraprobe® BCH
standard e à bateria.

Mala em Nylon
Zero Halliburton
Protege a sua mala de transporte
contra riscos e choques.

Gerador de Tons Multidirecionais
FMTG-1991
Com quatro transdutores para
cobrir um padrão de 360° de saída
ultrassónica. Montagem da ventosa
(montagem magnética opcional).
Baterias Ni-cad recarregáveis.

Ultraprobe® 2000, 9000: CC-UPZH-2S
Ultraprobe® 3000: CC-UPZH-2S
Ultraprobe® 10000: CC-UPZH-10S
(+RAM) Etiqueta de Fuga de Ar

Comprimido
Um sistema de etiquetas de fugas de
três partes para as suas deteções de
fugas de ar comprimido.
Parte 1: Marcador da Localização da
Fuga.
Parte 2: Dados da Fuga, que incluem
informações de teste
relevantes. Utilize esta parte
para registar informações
como referência e para atuar
como uma ordem de serviço.
Parte 3: Etiqueta de Reparação.
Esta parte atua como
acompanhamento para
documentar a reparação e
para garantir que é executada
corretamente.

Gerador de Tons Ululados
Ultrassónicos WTG-1
O gerador de tons standard com duas
posições de amplitude: baixa e alta.
A alta cobre até 4000 pés cúbicos de
espaço ininterrupto. Baterias Ni-cad
recarregáveis.

Módulo de rastreio/contacto de
estetoscópio flexível
Alcança áreas de difícil acesso. A ação
do estetoscópio do módulo

www.uesystems.pt

Mini telefone MP-BNC-2
ao Conector BNC
Liga um Ultraprobe® à maior parte dos
dispositivos de gravação, portáteis e
analisadores de vibração.
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