ULTRAPROBE

®

Aksesuarlar

DHC Gürültü Azaltıcı
Kulaklıklar

UWC Ultrasonik Dalga
Form Yoğunlaştırıcısı

RAS/RAM Uzaktan
Erişim Sensörü

İki model vardır. Her ikisi de 23 dB’den
fazla gürültü azaltma özelliği ile ANSI
şartnamesini ve OSHA standartlarını
karşılar. DHC-2 kulaklıkları kulaklıklar
üstünde tutmak için bir kafa bandı
kordonuna sahipken DHC-2HH baret
kullanımı için uygundur. DHC-2HH model
100 dışında Ultraprobe® modeller için
standart ekipmandır.

Bu aşırı hassas ve yönlü parabolik çanak
sayesinde standart tarama modüllerinin
tespit mesafelerinin iki katından daha
fazlası. UWC 5’lik bir alma alanı ile beraber
nokta tespiti sağlamak için yedi adet
dönüştürücü kullanır. Tespit Mesafesi:
30.48 m mesafeden 34 bar basınçta 0.127
mm kaçak çapıdır.

Örneğin motorun kapalı bir dolapta
bulunması ya da Test noktasının ulaşılması
zor bir bölgede bulunması gibi erişim
sorunları söz konusu olduğunda RAS/
RAM bunlara verilecek yanıttır. RAS
sensörünü test noktasına monte edin
ve RAM’nin (Uzaktan Erişim Modülü)
yerleştirilebileceği bir erişim alanına bir
kablo çekin. Nokta test edileceği zaman
RAM’yi Ultraprobe cihazınıza takın ve
bilgileri görüntüleyin ya da kaydedin.

Ultraprobe® 550, 2000: UWC-2000
Ultraprobe® 9000 & 10,000: UWC-9/10

Ultraprobe® 550,2000: RAS-2
Ultraprobe® 9000 & 10,000: RAS-9/10

LRM Uzun Menzilli Modül
Belli bir mesafeden kaçakları ve elektrik
deşarjlarını tespit etmenizi sağlayan eşsiz
biçimde tasarlanmış parabolik semsör. LRM
standart tarama modüllerinin
tespit mesafesini ikiye katlar.

HTS Kılıf

Ultraprobe® 550, 2000: LRM-2
Ultraprobe® 3000: LRM-3
Ultraprobe® 9000 & 10,000: LRM-9/10

Ultraprobe® 100: HTS-1
Ultraprobe® 201: HTS-201
Ultraprobe® 550, 2000,9000: HTS-2
Ultraprobe® 3000: HTS-3
Ultraprobe® 10,000: HTS-10

Ulraprobe® cihazınızı elleriniz
serbestşekilde kemerinizde taşıyın.
Ultrap10be® modeliniz için doğru kılıfı
sipariş ettiğinizden emin olun.

CFM Yakın Odak Modülü
Düşük seviyeli kaçakların ve negatif basınç
(vakum) kaçaklarının tespitini geliştirir.
Yakın tarama için tasarlanmıştır. Alıcı hazne
tüm düşük seviyeli akustik enerjiyi küçük
bir enerji kaybı ile doğrudan dönüştürücü
üzerine odaklar.
Ultraprobe® '550,2000: CFM-2
Ultraprobe® 9000 & 10,000: CFM-9/10

UE EXC Korumalı Kablo
Bir ucunu bir Ultraprobe® cihazına ve
birbiri ile değiştirilebilir modüllerden birini
de erişiminizi uzatmak için diğer uca takın.
Standart uzunluk 2.4 m.
Ultraprobe® 100: EXC-1
Ultraprobe® 550, 2000: EXC-2
Ultraprobe® 3000: EXC-3
Ultraprobe® 9000 & 10,000: EXC-9/10

RAS-MT
Bir test noktasına yerleştirilmiş bir
Ultraprobe® cihazına takılmış bir
kablo ile manyetik monte edilebilir bir
dönüştürücü kullanır. Rulman kontrolleri
ve erişimi zor test noktaları için idealdir.

UE X2 Adaptör

WTG2SP Boru Dişli
Ötme Tonu Üreteci

Ana tabanca ünitesinin dışındaki bir
pili şarj eder. Standart Ultraprobe® BCH
ölçümlü tabanca şarj cihazına ve pile
takılır.

3/4” ve 1/2“ dişi nipeller için adaptörlere
sahip 1” NPT erkek dişli nipel, 0 tur
amplitüd ayarlama kadranı. Şarj edilebilir
Ni-cad piller.

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® 10,000: RAS-MT-10 (+RAM)

Sıfır Halliburton Çantalar için
Plastik Kapak

FMTG-1991 Çok Yönlü Ton Üreteci

Taşıma çantanızı çizilmelerden ve
çarpmalardan korur.
Ultraprobe® 2000, 9000: CC-UPZH-2S
Ultraprobe® 3000: CC-UPZH-2S
Ultraprobe® 10,000: CC-UPZH-10S

WTG-1 Ultrasonik Ötüşlü
Ton Üreteci

Basınçlı Hava kaçağı Etiketi
Basınçlı hava kaçağı deneyleriniz için üç
parçadan oluşan kaçak etiketleme sistemi.
1. Parça: Kaçak Yeri Tespit Markörü.
2. Parça: İlgili test bilgilerini içeren
Kaçak Bilgileri. Bunu başvurmak ve iş
emri olarak kullanmak üzere bilgileri
kaydetmek için kullanın.
3. Parça: Onarım Etiketi. Bu parça
onarımı belgelemek ve doğru biçimde
yapıldığını güvence altına almak için bir
traking
belgesi işlevi görür.

360°’lik bir ultrasonic çıkış şablonunu
kapsayabilen dört dönüştürücüye sahiptir.
Vantuza monte edilir (manyetik montaj
parçası opsiyonel). Şarj edilebilir Ni-cad
piller.

Esnek teleskopik tarama/
kontak modülü

İki amplitüd pozisyonuna sahip standart
ton üreteci. Alçak ve yüksek. 4000 fit küp
kesintisiz alana kadar yüksek kapsama
alanı. Şarj edilebilir Ni-cad piller.

Yaklaşması zor bölgelere erişim için.
Modülün teleskopik hareketi erişim
mesafenizi uzatır. Kontak ya da tarama

BNC Konektörüne MP-BNC-2
Minifon
Bir Ultraprobe® cihazını kayıt cihazlarının,
dizüstü bilgisayarların ve titreşim
analizörlerinin çoğuna bağlar.

Y-Ayırıcı
Kulaklık fişine uyar ve ya iki kulaklığa
ya da aynı anda bir kulaklığa ve bir
ses/titreşim kablosuna takılır.a head
phone and an audio/vibration cable
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