
ULTRAPROBE®

Casti audio cu atenuare de zgomot
Sunt disponibile doua modele, ambele 
îndeplinind sau depășind specificațiile 
standardelor ANSI și OSHA, cu o atenuare 
de peste 23dB. Căștile de tip DHC-2 sunt 
caracterizate prin banda de fixare deasupra 
capului, în timp ce modelele DHC-2HH sunt 
concepute pentru a fi folosite împreună cu 
cască rigidă de protecție. 
Modelul DHC-2HH se livrează standard cu 
toate echipamentele Ultraprobe®, mai puțin 
modelul 100.

LRM - Modul pentru scanare la 
distanță
Un microfon parabolic cu design 
unic pentru detecția scurgerilor și a 
descărcărilor electrice de la distanță. 
Modulul LRM dublează distanța de 
detecție față de modulul standard.

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

UWC - Concentrator de undă 
ultrasonic
Crește distanța de detecție de mai mult 
de doua ori fata de modulul LRM. UWC 
utilizează 7 senzori pentru a localiza cu 
precizie o scurgere / descărcare electrică, 
folosind un unghi de receptie de 5°. 
Distanța de detecție: o scurgere la 34 bar 
(5 psi) prin orificiu de 0.127 mm (0.008”) de 
la distanța de 30.48 m (100 ft).

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

HTS  - toc de transport din material 
textil
HTS permite operatorului să poarte 
Ultraprobe® la centură. Comandați 
tocul potrivit pentru instrumentul 
dumneavoastră Ultraprobe®.

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

RAS/RAM - Modul pentru acces la 
distanță
Când accesul într-o anumită zonă este 
problematic (exemplu: atunci când 
un motor este închis într-un dulap), 
soluția este modulul RAS/RAM. Montați 
senzorul RAS în punctul de test și trageți 
cablul până la modulul RAM pe care îl 
montați într-o zonă ușor accesibilă. Când 
doriti să inspectați echipamentul greu 
accesibil, conectați direct modulul RAM la 
Ultraprobe. 

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

CFM - Modulul pentru scanarea la 
distanță mică
Imbunătățește detecția scurgerilor de 
nivel mic sau a scurgerilor de presiune 
negativă (vacuum). CFM a fost conceput 
pentru scanarea de la distanță mică. Conul 
colector focalizează toata energia acustică 
pe senzor cu pierderi minime.

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

Accesorii



RAS-MT Senzor magnetic
Senzorul cu prindere magnetică se 
conectează prin cablu la Ultraprobe®. 
Ideal pentru scanarea lagărelor și a punc-
telor greu accesibile.

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)

UE EXC Cablu Ecranat
Pentru montarea senzorului la distanță: 
un capăt se conecteaza la senzor și unul 
la Ultraprobe.
Lungimea standard este de 2.4 m (8”).

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

UE X2 Adaptor
Pentru a încărca acumulatorul în afara 
instrumentului. 

Husa textilă pentru geanta Zero 
Halliburton
Protejeaza geanta de zgârieturi.

Ultraprobe® 2000, 9000: CC-UPZH-2S
Ultraprobe® 3000: CC-UPZH-2S
Ultraprobe® 10,000: CC-UPZH-10S

Modul de scanare telescopic flexibil  
Modul utilizat pentru scanarea zonelor 
greu accesibile. Disponibil în varianta cu 
contact sau fără contact.

WTG2SP Generator de ton cu filet 
pentru țevi
Dispune de filet de 1” NPT și de adaptoare 
de 3/4” și 1/2”; potențiometru de ajustare 
a amplitudinii; baterii rencărcabile.

Eticheta identificare scurgeri aer 
comprimat  
Un sistem de etichetare format din trei 
părți pentru inspecțiile la instalațiile de aer 
comprimat 
Partea 1: Indicatorul de localizare a scurge-
rii. 
Partea 2: Informații despre scurgere.
Partae 3: Eticheta cu instrucțiuni privind 
reparația.

MP-BNC-2 Adaptor jack - BNC 
Permite conectarea Ultraprobe® la o serie 
largă de dispozitive de înregistrare cum ar 
fi un notebook sau un analizor de vibrații.

Y-Splitter
Pentru conectarea simultană a două căști 
sau o cască + dispozitiv de înregistrare.

WTG-1 Generator de ton ultrasonic
Generator standard cu două niveluri 
de amplitudine. Pe nivelul de putere 
acoperă un volum de 110m3 de spațiu 
fără obstacole. Baterii reîncarcabile.

FMTG-1991 Generator de ton multi-
direcțional
Dotat cu 4 emițătoare în ultrasunete 
pentru a acoperi un unghi de 360°. 
Montare cu ventuză (optional magnetic). 
Baterii reîncărcabile.
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