
ULTRAPROBE® 15,000
Vă prezentam viitorul sistemelor de inspecţie ultrasonică

Luaţi pulsul echipamentelor 
dumneavoastră
Cum ar arăta viitorul dacă echipamentele ar fi 
testate atat de eficient, în siguranţă şi intuitiv încât 
ar fi evitate accidentele catastrofice, iar pierderile 
energetice ar deveni o poveste a trecutului?

Folosind cunostinţele acumulate în peste trei 
decenii de experienţă, inginerii de la US Systems 
au dezvoltat un întreg laborator de monitorizare 
ultrasonică ce încape într-o mâna.

Viitorul incepe astăzi: 
Ultraprobe® 15,000 Touch
• Tehnologie Touch Screen
• Analiză de spectru direct pe instrument
• Planificaţi/ consultaţi rute “on-board”
• Măsuraţi temperatura cu un termometru în infra-
rosu
• Fotografiaţi echipamentele cu camera integrată
•  Ecranul afişează informaţii multiple: dB, 

temperatură/ spectrogramă
• Stabiliţi alarme şi generaţi rapoarte
• Salvaţi date, sunete şi imagini
• Consultaţi datele înregistrate
• Localizaţi problema cu spotul laser
• Ajustaţi emisivitatea
• Util în orice aplicaţie

Control complet prin atingerea ecranului cu pictograme intuitive
În momentul în care veţi intra în posesia acestui sistem veţi realiza că face 
parte dintr-o clasă superioară oricărui alt instrument similar. Testaţi fiecare 
funcţie pe care o oferă ecranul Ultraprobe® 15,000 şi vă veţi convinge de 
superioritatea acestuia.



Tot ceea ce este necesar pentru inspecţia ta într-un singur instrument!
Dacă până acum nu aţi utilizat un instrument UE Systems înseamnă că nu aţi experimentat cu adevărat satisfacţia unei inspecţii 
complete.
Rutele de inspecţie sunt parcurse mult mai rapid şi eficient cu tehnologia de vârf şi designul ergonomic al UE Systems. Orice este posibil 
cu Ultraprobe® 15,000 Touch. Este uşor, simplu de utilizat şi extrem de precis. În plus, aveţi în acest instrument portabil toate uneltele de 
analiză pentru datele acumulate în teren.
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Tehnologie Touch screen
Următoarele pictograme sunt disponibile pe ecran

Analiză spectrală

Istoric înregistrari

Temperatură & dB

Cameră

Imagine şi captură

Afişare dB

Introducere date adiţionale

Setup

Vizualizare ruta încărcată

Stocare date

Afişare temperatură (fără dB)

Ecran test valve

Ajustarea emisivitaţii

Dotări hardware:
1 Trăgaci    5 Jack căşti audio
2 Acumulatori   6 Termometru în înfrarosu
3 Slot card SD   7 Spot laser
4 Buton On/Off   8 Cameră cu blitz
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Ultraprobe® 15,000 Touch este un adevărat laborator portabil 
ce poate fi ţinut într-o singură mână. Ecranul sensibil la atingere 
îl detaşează de competiţie. Veţi fi surprinşi de cât de usor 
poate fi utilizat acest sistem complet de analiză precum şi 
de multitudinea de aplicaţii în care poate fi folosit. Atingeţi o 
pictograma şi lumea inspecţiilor ultrasonice se deschide în faţa 
dumneavoastră.
Câteva exemple de ecran:

Ecran principal
Selectaţi 2 pictograme care vor fi afisate tot timpul
Ecranul principal afisează:
• Decibeli
• Frecventă
• Număr înregistrare
• Nivel sensibilitate
• Aplicaţie
Atingeţi ecranul pentru a modifica parametrii

Temperatura & dB
• Vizualizaţi dB
• Vizualizaţi fluctuaţiile pe un indicator tip bară
• Vizualizaţi temperatura (C sau F)
• Ajustaţi emisivitatea
• Înregistraţi date
• Descărcaţi datele şi valorile de temperatură pe calculator

Camera digitală
• Capturaţi o imagine
• Funcţie de zoom pentru echipamentele aflate la distanţă
• Blitz încorporat
• Stocaţi date
• Datele masurate sunt incluse în fişierul imagine 

Ecran analiza spectrală
Trei ecrane disponibile:
• FFT & serii temporale
• FFT
• Serii temporale

“Atingeţi” viitorul cu 
Ultraprobe® 15,000 Touch

Vizualizaţi/ analizaţi eşantioanele de sunet direct pe instrument, 
salvaţi fişiere de sunet şi diagramele acestora.

Ajustaţi rata de eşantionare.

Toate înregistrările sunt stocate automat pe cardul SD (după 
inspecţie cardul poate fi scos din instrument şi introdus în 
calculatorul pe care rulează aplicaţia Ultratrend DMS



Construcţie 

Circuite

Domeniul de frecvenţe
Timp de raspuns

Ecran
Înregistrare sunet

Domeniu temperatura IR
Cameră

Spot laser

Memorie
Baterie

Temperatura de operare
Ieşiri

Sonde

Caşti
Indicatori

Sensibilitate

Prag*
Dimensiuni

Greutate
Kit complet cu geantă

Garantie

Mod afişare

Kit Ultraprobe 15,000

Specificaţii  Ultraprobe® 15,000 Touch 

Instrument 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 (reglabilă în paşi de 1 KHz)
< 10 ms
QVGA Touch Screen - IR, spot laser, camera, analizor spectru
format WAV
-20°C. 500°C
2 Mega Pixeli
Pentru Europa <1mW; 640nm; Clasa II
Alte regiuni <5mW; 640nm; Clasa IIIa 
400 locatii
Acumulator Litiu-Ion
0°C. 50°C
Ieşire heterodinată calibrată, decibel (dB), frecventă, card SD
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 
8.6 kg
1 an pentru accesorii standard/ service 
5 ani în cazul completării şi returnării formularului de 
garanţie
dB, IR, ABCD, spectru şi aplicaţie, analizor spectru (moduri): 
spectru, serii şi aplicaţie
Îndeplineşte şi surclasează cerinţele ASTM E1002-2005 
pentru detecţii de scurgeri.
* depinde de configuraţia scurgerii

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.

Aplicaţii ale Ultraprobe® 15,000 Touch
Ultraprobe® 15,000 Touch este util în 
aproape orice aplicaţie în cadrul activitaţii 
dumneavoastră. Sistemul va analiza, măsura 
şi stoca date utilizand interfaţa simplă de 
tip touch screen. Pentru utilizator va fi o 
experienţa extraordinară data de simplitatea 
în utilizare şi robusteţea instrumentului. 
Aplicaţii concrete pentru Ultraprobe® 15,000 
Touch:

Analiza în teren a echipamentelor 
mecanice/ tendinţă
Starea rulmenţilor
Starea lagerelor
Cavitaţie
Angrenaje/ reductoare
Pompe/ motoare
Lipsa ungerii/ ungere în exces

Analiza în teren a echipamentelor 
mecanice
Pentru analiza şi detecţia următoarelor 
defecte:
• Arc electric
• Descărcări parţiale
• Corona

Pentru utilizare în aplicaţii în care avem:
• Elemente de comutaţie
• Transformatoare
• Izolatoare
• Relee
• Bare colectoare

Analiza în teren a scurgerilor/
conservarea energiei
Valve
Oale de condensare
Aer comprimat
gaze comprimate (O2, NO, etc.)

Veţi fi uimiţi de cat de rapid veţi îmbunătăţi calitatea inspecţiilor: durata de 
funcţionare a echipamentelor va creste în timp ce pierderile energetice se vor 
micşora. In plus, rapoartele pe care le generaţi vor ajuta departamentul de 
management să înţeleagă cât de importante sunt inspecţiile ultrasonice.
În sfârşit puteţi testa în modul dorit având la dispoziţie toate funcţiile necesare. Cu 
Ultraprobe® 15,000 Touch puteţi face într-adevăr mentenenţa predictivă.
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Atat de sofisticat si totusi uşor de utilizat!

UE Systems Europe • Windmolen 20 • 7609 NN Almelo • The Netherlands

T: +31(0)546-725125 • F: +31(0)546-725126 • E: info@uesystems.eu • www.uesystems.eu 

www.uesystems.ro

©UE Systems, Inc. Made in U.S.A.


