
Remote Access Sensors 

Installera så här:

• Använd den medföljande Click-Bond monterings 

gängsatsen som innehåller en torkduk med 

lösningsmedel, ett akryllim och 2 x Click Bond-enheter 

som gör att du enkelt kan limma fast dubben på 

testpunkten. 

• Sedan är det bara att skruva fast RAS på gängan och 

ansluta kablarna.

• Den ena änden av BNC-till-BNC-kabeln ansluts till RAS 

och den andra änden går in i en RAM-modul (Remote 

Access Module). 

• När du behöver testa, kopplar du bara in Ultraprobe i 

RAM-modulen och utför inspektionen som vanligt.

Inspektera snabbt och enkelt i slutna eller svåråtkomliga 
lager med UE Systems permanent monterade 

fjärråtkomstsensorer

När tillgängligheten är ett problem, t.ex. när en 
motor finns i ett stängt skåp eller när en testpunkt 
finns i ett svåråtkomligt område, är RAS lösningen.

Montera fjärråtkomstsensorn på testpunkten och 
dra en kabel till ett åtkomstområde där en RAM-
modul (Remote Access Module) kan anslutas. När 
punkten ska testas kopplar du in RAM-minnet i din 
Ultraprobe och gör en avläsning.
 
Installationen är väldigt lätt och testningen riktigt 
enkel!

Montera bara RAS-givaren på testpunkten, fäst en 
BNC-kabel och för kabeln genom ett åtkomsthål.

Varje gång du kommer förbi kan du ansluta den 
till din Ultraprobe 9000, 10.000, 15.000 eller 401, 
registrera dina data och gå vidare.

Om du har flera lager på svåråtkomliga områden 
kan du till och med använda UE Systems 
switchbox som gör det möjligt att testa upp till 8 
lager samtidigt!

Steg 1 - Montera sensorerna med de 
medföljande monteringsdubbarna

Steg 3 - Anslut en Ultraprobe till lådan

Steg 2 - Anslut sensorerna till switchboxen

Steg 4 - Byt mellan punkterna och 
läs av dem

Vi har standardkablar med olika längder och dessa kan 

även anpassas efter behov.

Alternativt kan du använda en switchbox. Kör flera BNC-

till-BNC-kablar till switchboxen och en splitter leder dem 

till endast en kabel. Anslut RAM-modulen till den här 

kabeln, anslut Ultraprobe till RAM och inspektera 4 till 8 

testpunkter helt enkelt genom att växla från en kanal till 

den andra. 



Det här behöver du:

UE RAM

Adapter som gör det möjligt för Ultraprobe 

9.000, 10.000 eller 15.000 att läsa data från 

RAS. RAM ingår med Ultraprobe 10.000 och 

15.000.

 

BNC-till-BNC-kabel

För att upprätta en anslutning 

mellan fjärråtkomstsensorn och 

fjärråtkomstmodulen.

Finns i följande standardmått:

• 0,9 meter

• 1,2 meter

• 4,5 meter

• 7,6 meter

• 15,2 meter

• 22,8 meter

UE Systems kan också på begäran skapa 

anpassade kablar med andra dimensioner än 

standardkablarna.

Click-Bond monteringsdubbsats

Monteringssats för att permanent fästa RAS 

på testpunkten.

Satsen innehåller:

• Slipverktyg

• CB911 lösningsmedelsduk – avlägsnar 

olja, fett, vax och smuts från den yta 

som ska limmas

• CB 200 akryllim 

• Trästicka för att applicera limmet

• 1 x Click Bond-stycke

• Monteringsinstruktioner

UE RAS Switchbox

När det är svårt att inspektera en testpunkt 

på grund av tillgänglighet eller säkerhet 

är RAS Switchbox lösningen, som gör 

fjärravläsning snabb, enkel och säker.

Anslut och testa enstaka eller flera punkter 

på distans.

Montera en RAS permanent på en testpunkt 

och dra en koaxialkabel till UE RAS-

kopplingslådan. När den är ansluten kan 

du testa upp till 8 testpunkter åt gången. 

För att testa ansluter du en RAM (Remote 

Access Module) till switchboxen, väljer en 

testpunktsindikator och samlar in data. Så 

enkelt är det!

UE Switchbox kan användas med Ultraprobe 

9.000, 10.000, 15.000 och 401.

Givare 

Mått

Gänga

Kabel

Förförstärkare

Frekvens 

Svar

Användningstemp.

Mått

Material

IP-gradering

Elektrisk 

Anslutningar

Ingångar

Utmatning
Elektrisk 

Montering 
Isolatorer

Piezoelektrisk, hölje av rostfritt stål med hon-BNC-kontakt

Diam. 2,54 mm längd: 6,1 cm

(hona) 10/32

BNC-kontakt, 7,6 m standard. Vi kan leverera kablar i 

speciallängder på begäran

Elektroniken är endast avsedd för Ultraprobe 9000, 10.000, 

15.000 och 401-modellerna

20–100 kHz

0–60 °C

Höjd = 107 mm, vikt = 1,38 kg

16 mätare, 304 rostfritt stål

IP65

BNC

4 till 8 RAS-sensorer, omkopplingsbara

Anslutning för enkel RAM-utgång

Ingår

UE RAS-specifikationer

Specifikationer för UE RAS-omkopplingslådan
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