
ULTRAPROBE® 15,000
Kom till framtiden och Inspektion med Ultraljud

Lär känna din anläggning
Hur skulle framtiden se ut om utrustningar och an-
läggningar kunde undersökas så effektivt, säkert 
och intuitivt att katastroffel och energiförluster blev 
något för historien?

Med kunskap grundad på trettio års erfarenhet 
har ingenjörerna på UE Systems utvecklat ett helt 
ultraljudslaboratorium för tillståndskontroll – som 
ryms i din hand!

Framtiden är här med Ultraprobe® 
15,000 Touch
• Pekskärmsteknik
•  Analysera tillstånd med inbyggd  

spektrumanalysator
•  Planera och utvärdera inspektioner med inbyggt 

program
• Tag temperatur med inbyggd IR-termometer
• Fotografera mätpunkter med inbyggd kamera
•  Flerdelad dataskärm; dB Temperatur/ 

Spektrumanalys
• Utvärdera larmgrupper och skapa rapporter
• Spara data, ljud och bilder
• Utvärdera data som sparats över tid
• Markera mätpunkter med Laserpekaren
• Ställ in emissitivitet
•  Använd för ALLA tillämpningar inom anläggningen

Allt görs med pekskärmsteknik och användarvänliga ikoner
Så snart du håller detta digitala inspektionssystem i handen ser du 
att det är något helt speciellt. Gå igenom pekskärmsfunktionerna och 
upptäck varför Ultraprobe® 15,000 Touch är det antagligen mest 
spännande inspektionverktyget som finns.



Alla Inspektionsfunktioner i ett handgrepp!
UE Systems digitala ultraljudsmätsystem är i själva verket ett helt inspektionsprogram i ett lätthanterligt instrument med 
pistolhandtag! UE Systems intelligenta och ergonomiska lösningar hjälper dig att genomföra dina inspektioner snabbare och 
effektivare. Allt är möjligt med Ultraprobe® 15,000 Touch inspektionsinstrument. Det har låg vikt, är lätt att använda och extremt 
noggrannt. Alla funktioner för analys av data, bilder, temperatur och ljud ryms ett kompakt hölje.
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Pekskärmens ikoner

Spektrumanalys

Historiska data

Temperatur & dB

Kamera

Visa bild och tag foto

dB Display

Mata in extra testdata

Setup av instrumentets funktioner

Visa sparad inspektionsrutt

Spara testdata

Temperaturvisning (med eller utan dB)

Visa Ventiltest 

Emissivitetsinställning

Instrumentets kännetecken:
1 Instrument Trigger  5 Headset-uttag
2 Batteripaket   6 IR-termometer
3 SD Card Slot   7 Laserpekare
4 Strömbrytare   8 Kamera med blixt
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Ett helt ultraljudslaboratorium som ryms i din hand! 
Ultraprobe® 15,000. Touch är så sinnrik och så avancerad att 
den är enkel!
Centrum av Ultraprobe® 15,000 Touch är dess pekskärm. 
Ultraprobe® 15,000 Touch är ett “full-service inspection 
system”. Du kommer att bli förvånad över hur många sätt 
du kan använda den på och hur många applikationer du 
kan använda den till. Peka på en ikon och en värld av 
ultraljudsinspektioner öppnar sig!

Några exempel på pekskärmens funktioner:

Huvudskärm
Välj två ikoner som alltid ska visas
Huvudskärmen visar:
• Decibel
• Frekvens
• Lagrat data Nummer
• Känslighete
• Applikation
Peka på skärmen för att ändra känslighet, 
frekvens eller för att visa ikon

Temperatur & dB
• Visa dB
• Visa intensitetsvariationer som stapel
• Visa temperatur (°C eller °F)
• Ställ in emissivitet för noggrann temperaturmätning
• Spara data
• Ladda ner data och temperatur till dator

Kamera
• Tag foto
• Zoom (för att fotografera närbild av testpunkt)
• Inbyggd fotoblixt, kan sättas av / på
• Spara bilddata
• Testdata inbädddat i bildfilen för komplett rapportSpektrumanalysens skärm

Tre olika visningar:
• FFT & Tidskala
• FFT
• Tidskala

Framtidens Ultraljudsinspektion är 
“One Touch Away”

Visa / analysera samplingar, spara ljudfil och även bild av 
ljudet.

Ställ in samplingsfrekvens.

Alla upptagningar sparas automatiskt på SD-kortet. När en 
test är avslutad kan man enkelt ta ut kortet från instrumentet 
och ladda det till UE Systems data management software: 
Ultratrend DMS.



Utförande

Elektronik

Frekvensområde

Svarstid

Display

Ljudinspelning

IR Temperatur

Kamera

Laserpekare

Laserpekare

Minne

Batteri

Omgivningstemperatur

Utgångar

Prober

Headset

Indikatorer

Känslighet

Tröskel

Dimensioner

Vikt

Komplett i väska

Garanti

Displaymoder

Ultraprobe 15,000 Kit

Typ handhållen pistol- med hölje av ytbehandlad 
aluminium och ABS-plast
Analoga och digitala SMD-kretsar med 
temperaturkompensering och sann RMS-omvandling
20 kHz till 100 kHz (inställbart i steg om 1 kHz )
<10ms
QVGA Touch Screen: - IR, Laserpekare, Kamera, 
Spektrumanalysator
WAV Filformat
-20 °C till 500 °C
2.0 Mega Pixel 
Europe Only Output <1mW – Wavelength 640nm
– Class II Laser Product 
All but Europe Output <5mW – Wavelength 640nm
– Class IIIa Laser Product
400 dataposter
Lithium-jon Laddningsbart
0 °C till 50 °C 
Kalibrerad heterodynblandad, decibel (dB) frekvens, SD 
card
Trisonic Scanningmodule och Stetoskopmodule, Long
Range -modul och RAS-MT
Deluxe bakgrundsljuddämpande, – för användning med hjälm
dB, Frekvens, Batteristatus och 16-segment Stapel
Upptäcker 0,127 mm diameter läcka @ 0,34 bar på 
avståndet 15,24 m
1 x 10–2 std. cc/sec till 1 x 10 –3 std. cc/sec
55 x 47 x 20 cm
Pistolenhet: 1.1 kg 
8.6 kg
1 år standard, 5 år med garantiregistreringskort
dB (main), IR, ABCD, Spektrum och Applikationsspecifik 
Spektrumanalysatormoder: Spektrum, 
Tidskala & Dual Specific*
Möter och överträffar ASTM E1002-2011 Krav 
för läckdetektering
* Beroende på läckans egenskap

Ultraprobe® 15,000 Touch - Tekniska egenskaper 

Covered by one or more of the following patents: 0151115; 0303776; 0315199; 1206586; 1297576; 1881263; 2562758; 2689339; 4416145; 4823600; 5955670; 6122966; 
6339961; 6341518; 6415645; 6655214; 6707762; 6804992 UE Systems is committed to continual product improvement; therefore specifications are subject to change without 
notice. Warranty details are available by request.

Ultraprobe® 15,000 Touch 
Applikationer
Ultraprobe® 15,000 Touch är det yppersta 
inspektionssystemet. Det kan användas 
för snart sagt varje applikation inom en 
anläggning. Systemet mäter, analyserar 
och sparar alla data genom enkel 
pekskärmsteknik under inspektionsrutten.
System är så kraftfullt att det är enkelt. 
Några speciella applikationer där ”The 
Touch” används är:

Mekaniska data / trending

Lager
Nötning
Kavitation
Växlar, växellådor
Pumpar / Motorer
Smörjning: Bristande eller riklig

Elektrisk inspektion

Detektering och analys av följande felfall:
• Ljusbåge
• Tracking
• Korona
I dessa applikationer:
• Kopplingsutrustning
• Transformatorer
• Isolatorer
• Reläer
• Busskenor

Läckdetektering/Energibesparing

Ventiler
Ångfällor
Tryckluftsystem
Komprimerade gaser (O2, NO, etc.)

Du blir förvånad hur snabbt du ökar inspektionskapaciteten. Tillgängligheten i 
hela anläggningen ökar samtidigt som energiförluster minskar.
Rapporterna du producerar hjälper företagsledningen att förstå hur viktigt 
programmet med ultraljudsinspektioner är för att öka företagets lönsamhet.
Prova dig fram hur du vill utnyttja instrumentets resurser för bästa resultat.
Se in i framtiden och rapportera om den med Ultraprobe® 15,000 Touch.
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