
ULTRAPROBE® 10,000

Acest instrument inovativ este echipat cu multe funcţii 
care vor face inspecţia mai uşoară şi mai eficientă!

Ultraprobe® 10,000 vă permite să:
•	 Inspectaţi
•	 Analizaţi	starea	echipamentului
•	 Înregistraţi	şi	să	analizaţi	eşantioane	de	sunet
•	 Stocaţi	date
•	 Raportaţi	rezultatele	inspecţiei
•	 Gestionaţi	datele…

TOTUL ÎNTR-UN SINGUR INSTRUMENT! 
Ultraprobe®	10,000	permite	înregistrarea	datelor,	
funcţie care poate fi activată prin apăsarea unui buton. 
Veţi	putea	înregistra	un	eşantion	de	sunet	direct	pe	
instrument	şi	îl	puteţi	asocia	cu	unul	dintre	cele	400	de	
fişiere existente în memoria instrumentului!

Cu	Ultraprobe®	10,000	înregistrarea	se	face	foarte	simplu	cu	tehnologia
Spin and ClickTM technology.	Test	the	way	you	want	with:
•	 Specialized	Application	Screens
•	 Adjustable	On/Off	Features
•	 Connection	to	External	Devices
•	 Flexible	Reporting	Options

Instrument	digital	profesional	pentru	inspecţii	ultrasonice	cu	un	pachet	avansat	de	opţiuni	
softwareUltraprobe®	10,000	este	cel	mai	avansat	sistem	de	inspecţii	ultrasonice	din	lume!



ULTRAPROBE® 10,000
este un sistem complet pentru gestionarea funcţionării echipamentelor proprii

Potrivit in orice aplicaţie.
Ce doriţi să testaţi? 
Oricare	ar	fi	aplicaţiile,	Ultraprobe®	10,000	este	dotat	cu	
funcţii	specifice	pentru	fiecare	dintre	ele.	Prin	apăsarea	
unui	buton	puteţi	selecta	aplicaţia	dorită,	cu	opţiunile	sale	
specifice	pentru	analiză	şi	raportare.

Selectaţi din cele 6 tipuri de aplicaţii:
Generic,	scurgeri,	valve,	rulmenţi,	electric	sau	abur	şi	
Ultraprobe®	10,000	afișează	automat	opţiunile	de	interes	
în	vederea	stocării	datelor	măsurate.	Aceste	date	pot	fi	
ulterior	descărcate	folosind	aplicaţia	Ultratrend™	DMS.

Extindeţi domeniul de analiză
Pe	lângă	funcţia	inclusă	de	stocare	a	datelor,	Ultraprobe®	
10,000	acceptă	şi	stochează	date	care	provin	de	la	
dispozitive	externe	cum	ar	fi	termometre	si	tahometre.

RAS-MT – SENZOR CU PRINDERE 
MAGNETICĂ 
pentru	locuri	greu	accesibile,	oferind	
și	un	grad	ridicat	de	repetabilitate	
prin contactul ferm pe care îl face cu 
suprafaţa pe care este fixat.

MODUL PENTRU DISTANŢE MARI
Dublează	distanţa	de	detecţie	față	
de	modulul	Trisonic.	Cu	o	deschidere	
angulară	de	10°	puteţi	localiza	problema	
de	la	o	distanţă	sigură.	Nu	veţi	mai	avea	
probleme să inspectaţi echipamente 
aflate la înălţime!

Accesorii incluse pentru orice tip de aplicaţie

MODUL STETOSCOP 
cu	vârf	de	ghidaj.

Analizaţi datele stocate pe ecrane specializate

Selectaţi din cele 6 tipuri de aplicaţii Ecran stocare date Ecran info

Specialized fields for the valve application

Laser



Sistemul	Ultraprobe®	10,000	include	aplicaţiile	
Ultratrend DMS™ şi UE Spectralyzer™  pentru a satisface 
toate	cerinţele	clienţilor	privind	analiza	datelor	şi	raportarea.

ULTRATREND DMS –
Sistem management date
Programul	de	analiză	şi	gestionare	a	datelor	Ultratrend	DMS™	
vă	permite:
•	 Vizualizări	multiple	pentru	datele	salvate
•	 	Analizarea	istoricului	parametrilor	măsuraţi	sub	forma	de	
listă	sau	grafic

•	 	Generarea	de	grafice	direct	în	aplicaţie	sau	exportarea	
datelor	in	Excel

Flexibilitate în exploatare prin intermediul 
tehnologiei compact flash ce vă oferă următoarele 
beneficii:
•	 Încărcare	date
•	 Descărcare	date
•	 Salvarea	fisierelor	de	sunet
•	 Upgradări	ulterioare
•	 Nu	pierdeţi	niciodată	datele!

Vizualizare spectrogramă

Fisierele audio sunt salvate pe cardul de memorie. În pachet este inclus şi un cititor 
pentru facilitarea transferului datelor la PC.

Software adiţional 
pentru înregistrări de 
precizie şi rapoarte.

Datele	sunt	salvate	într-o	memorie	de	tip	compact	flash.	In	
cazul	descărcării	acumulatorului	sau	apariţiei	unui	eveniment	
neprevăzut,	datele	dumneavoastra	rămân	în	siguranţă.	În	
timp	ce	inspectaţi	vizual	sonograma	vă	sunt	oferite	funcţii	de	
ascultare	şi	navigare	în	cadrul	fişierului,	funcţii	exclusiv	oferite	
de	aplicaţiile	software	UE.

UE SPECTRALYZER™
Aplicaţie software pentru analiza spectrală
UE	Spectralyzer™	este	o	aplicaţie	de	analiză	spectrală,	care	
converteşte	PC-ul	într-un	analizor	FFT	complet.	Programul	
poate	afişa	atât	domeniul	temporal	cât	şi	domeniul	spectral	
al	unui	eşantion	de	sunet.	Opţiunea	de	a	exporta	imagine	
adaugă	valoare	unui	raport	conceput	astfel.

ÎNREGISTRARE SUNET ONBOARD … 
EXTREM DE SIMPLU!
Interfaţa	de	tip	Spin	and	Click	(roteşte	si	apasă)	face	operarea	
extrem	de	uşoară.	Fişierele	de	sunet	înregistrate	pot	fi	
ascultate	direct	de	pe	instrument	în	orice	moment.	Stocarea	
pe	cardul	de	memorie	tip	Compact	Flash	face	transferul	pe	PC	
mult mai simplu.

Vizualizare sonogramă



Aplicaţii tipice pentru Ultraprobe
Inspecţia echipamentelor mecanice, 
cu salvarea istoricului
•	Starea	de	uzură	a	rulmenţilor
•	Starea	elementelor	culisante
•	Cavitaţie
•	Angrenaje
•	Pompe/	Motoare
•	Lipsa	ungerii

Construcţie 
Circuite

Domeniul de frecvenţe
Timp de raspuns

Display
Memorie

Baterie
Temperatura de 

operare
Ieşiti

Sonde

Caşti
Indicatori

Sensibilitate

Prag*
Dimensiuni

Greutate

Garanţie

Mod afişare

Portabil	in	forma	de	pistol	din	aluminiu	şi	plastic	ABS	
Analogice	şi	digitale	cu	compensare	de	temperatură	
şi	conversie	true	RMS
20	KHz	..	100	KHz	(reglabil	cu	pas		de	1	KHz)
< 10 ms
64x128	LCD	cu	iluminare	LED
400	de	locaţii	de	stocare
acumulatori	NiMH
0°C	..	50°C

Ieşire	heterodinată	calibrată,	decibel	(dB),	frecventă,	RS-232
Modul	de	scanare	Trisonic,	stetoscop,	modul	de	distanţă	mare	şi	
RAS/RAM
Cu	atenuare	a	zgomotului
dB,	frecventă,	starea	bateriei	şi	bargraf	cu	16	segmente
Detectează	o	scurgere	de	0.127	mm	diametru	la	presiunea	de	 
0.34	bar	(5	psi)	de	la	o	distantă	de	15.24	m	
1	x	10–2	std.	cc/sec	până	la	1	x	10–3	std.	cc/sec.
Kit	complet	in	geantă	de	transport	rigidă	din	aluminiu	
55	x	47	x	20	cm	(21.5”	x	18.5”	x	8”)
Instrument:	1.1	kg	
Kit	complet	cu	geantă:	8.6	kg	
1	an	pentru	accesorii	standard/	service	
5	ani	în	cazul	completării	şi	returnării	formularului	de	garanţie
În	timp	real,	reţinere,	menţinere	pe	vârf,	reapelare	valori	stocate	şi	
aplicaţii
*	depinde	de	configuraţia	scurgerii

Ultraprobe® 10,000 va oferă o mutitudine de opţiuni:
De	indată	ce	folosiţi	instrumentul	vă	veţi	da	seama	de	utilitatea	lui!
Ultraprobe®	10,000	vă	va	ajuta	la	generarea	raportului,	la	analiza	şi	gestionarea	
înregistrărilor.	
Exemple	practice:

•	 	Urmărirea	evoluţiei	uzurii	la	 
rulmenţi

•	 Predicţia	uzurii	unui	lagăr
•	 	Analiza	pierderilor	în	cazul	 

supapelor
•	 	Analiza	costurilor	datorate	 
pierderilor

•	 	Observarea	comportamentelor	 
tipice	înainte	de	defectare

•	 	Înregistrarea	sunetului	 
generat	de	o	supapa	neetanşă

•	 	Analizarea	sunetelor	produse	 
de	echipamente	mecanice	...

Specificatii Ultraprobe® 10,000 

Inca un exemplu sugestiv - încercaţi să urmariţi evoluţia in timp a unui 
rulment. Când depaşeste nivelul de alarmare exportaţi o spectrograma 
şi includeţi imaginea în raport, împreună cu celelalte date.

Detectarea scurgerilor
Audituri energetice
•	Aer	comprimat
•	Gaze	comprimate	(O2,	NO,	etc.)
•	Scurgeri	in	vid
•	Garnituri
•	Tuburi	de	condensare
•	Trape
•	Boilere
•	Schimbătoare	de	căldură
•	Valve
•	Oale	de	condensare

Inspectie electrică
•	Arc	electric
•	Descărcări	parţiale
•	Corona
•	Elemente	de	comutare
•	Transformatoare
•	Izolatoare
•	Relee
•	Bare	colectoare

Ultraprobe 10.000 Kit:	:	îndeplineşte	sau	surclasează	cerinţele	ASTM	E1002-2005	pentru	detectarea	scurgerilor.	Echipamentul	este	acoperit	de	unul	sau	mai	multe	dintre	patentele:	
0151115;	0303776;	0315199;	1206586;	1297576;	1881263;	2562758;	2689339;	4416145;	4823600;	5955670;	6122966;	6339961;	6341518;	6415645;	6655214;	6707762;	6804992.	UE	
Systems	continuă	să	aducă	îmbunătăţiri	produselor	sale.	Prin	urmare,	specificaţiile	pot	suferi	schimbări	fără	notificare.	Detalii	despre	garanţie	se	pot	furniza	la	cerere.
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