
ULTRAPROBE® 401 
Digital Grease Caddy Pro

Yağlama programınızı 
Ultraprobe® 401 Digital Grease Caddy Pro
ile yönetin ve rulman hatalarını azaltın.
The Ultraprobe® 401 Digital Grease Caddy Pro
Ultrasonic sesleri kullanıcıların duyabileceği aralıktaki 
seslere dönüştürür ve rulman seslerini ekranından 
desibel seviyesini gözlemleyerek farkına varmanızı 
sağlar. Kullanıcılar ne kadar miktar yağ kullanması 
gerektiğini ve fazla yağlamayı önlemek için yağlamanın 
ne zaman durması gerektiğini kontrol edebilir.

The Ultraprobe® 401 
Digital Grease Caddy Pro:
•	 Yağ	eklemesini	ne	zaman	durdurması	gerektiğini	
bilmek
•	 Ne	kadar	yağ	eklemesi	gerektiğini	ölçmek
•	 Rulman	yağlama	datalarının	eğilimini	göstermek
•	 Rulman	hatalarının	nedenleri	hakkında	öngörü	
kazanmak

Bu yeni nesil dijital cihaz kullanıcılara Sahip olduğu 
Ultratrend	Data	Yönetim	Sistemi	ile	rulman	yağlama	
Datalarını,  rulman durumunu ve yağlama geçmişini 
kontrol etme imkanı sunar.

Yağlama	işleminizi	kolaylıkla	yapın	!

Kolayca gres tabancalara eklenir LED ekranı ile hassasiyeti ayarlanir Yağlama datası SD card ile depolanir



The Digital Grease Caddy Pro kolaylıkla standart gres tabancalarına bağlanır veya bel 
kılıfıyla kullanılabilir.
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Garanti

Gres tabancasını doğrudan bağlanarak, görsel ve işitsel gösterge ile 
uygun yağlamayı sağlar 
PC + ABS Plastik
17.8 x 8.1 x 7.6 cm (7” x 3.2” x 3.0”)
0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Katı Hal Analog ve SMD dijital devreler, sıcaklık kompanzasyonu ve 
doğru	RMS	dönüşümüyle
Manyetik olarak monte edilebilir piezoelektrik transdüseri ile
Pik cevabı: 30kHz civarında
Frekans aralığı 20kHz – 100kHz
dB, batarya durumu ve 16 segment bar grafiği
400 Depolama yeri
Kalibreli heterodinli çıkış, desibel (dB)
<10 ms
128 x 64 LCD LED arka ışığı ile
Lityum polimer yeniden sarj edilebilir
Delüks ses yalıtımlı kulaklık baretle kullanılabilir, 23 dB ses kısma, 
ANSI	Özellikleri	ve	OSHA	standartları	karşılar	ve	geçer

Evrensel : Gres tabancalarındaki kartuşlarla uyumludur.
0.57 kg (1.25 lbs.)
5 yıllık yedek parça/işçilik standart

Ultraprobe® 401 Digital Grease Caddy Pro Özellikleri

Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy Pro:Bir yada birden fazla takip eden patentleri kapsar : 0151115, 0303776, 0315199, 1206586, 1297576, 1881263, 2562758, 2689339, 4416145, 
4823600, 5955670, 6122966, 6339961, 6341518, 6415645, 6655214, 6707762, 6804992
UE Systems sürekli olarak ürün gelişimine kendini adamıştır; bu nedenle ürün özellikleri olumlu yönde duyurular ile gelişecektir. Garanti detayları talep ile değiştirilebilir.
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Ek olarak kullanışlı özellikler:
•	 İki göstergeli ekran (dB & yoğunluk bar grafikli  dB göstergesi)
•	 İsteğe bağlı ayarlar ( 18 ayar menüsü ile )
•	 Data yükleme/indirme 
•	 Önündeki	lamba	ile	karanlık	alanları	aydınlatma
•	 Tek açıları döndürerek ayarlama
•	 Çok yüksek sesli ortamlar için endüstriyel kulaklıklar
•	 Manyetik bağlantılı transdüser yerleştirme istasyonu ( birçok çevre koşullarında 

yağlama ve teste izin verir )
•	 Kemer kılıfı ile taşımayı kolaylaştırır
Birçok rulman hatası yağlama ile alakalıdır. Ultrasonik teknoloji yağlama programı ile fazla 
rulman yağlamasını ve az yağlama koşullarının oluşmasını engeller.

Rulman hatasının Ultrasonik Yağlama teknolojisi ile nasıl önüne geçilir 
Yağlama:
Ultrasonik yağlama teknolojisi programının iki tamamlayıcısı vardır: Bir dijital denetleme 
cihazı the Ultraprobe 9000, 10,000 veya 15,000 ve 401 Digital Grease Caddy Pro.

Yağlama	seviyelerindeki	rulman	hatası	kadar	ultrasonik	seviyelerde	sürtünme	artar.	
Rulmanlarda	ses	kalitesinde	değişiklik	olmamasına	rağmen	baz	gürültü	üzerine	8	dB	
çıkıldığında	yağlama	zamanın	geldiği	belirlenir.		Yağ	rotası	belirlenir	ve	data	baseline	
Digital Grease Caddy Pro’ya yüklenir.

Kullanıcılar yağlama uygulamasını yaptıklarında ne zaman yağ eklemeyi durdurması 
gerektiğini	desibel	seviyelerini	gözlemleyerek	karar	verirler.	Yağlama	datası	depolanabilir	
ve rulman geçmiş data dosyası eklenebilir.
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Opsiyonel taşıma çantası

Baret ile uyumlu kulaklık seti

UP401 için tabanca kılıfı 
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