
ULTRAPROBE® 550

Mod de functionare:
Ultraprobe ® 550 este echipat cu o gama de accesorii de 
înaltă tehnologie care contribuie la satisfacerea tuturor 
nevoilor cu care se confruntă o echipă de inspecție. 
Prin combinarea unei sensibilități îmbunătățite cu 
simplitatea avansată, Ultraprobe ® 550 poate localiza 
scurgeri și detecta probleme electrice și mecanice.

Proiectat pentru a fi utilizat cu ușurință, de cele mai 
multe ori nu este nevoie de mai mult de 15 de minute 
pentru a deveni un expert în testarea echipamentelor 
cu acest instrument. Ultraprobe ® 550 convertește 
ultrasunetele în domeniul audibil, oferind o reproducere 
precisă a sunetului. 

Ultraprobe ® 550 este ideal pentru a fi utilizat în aproape 
orice aplicație industrială:
• Mentenanță predictivă
• Conservarea energiei
• Siguranță
• Asigurarea calității
• Mentenanță în producție
• Managementul siguranței în producție

Sistem de diagnosticare ultrasonică pentru inspecții mecanice și 
depistarea eficientă a scurgerilor

Informațiile sunt furnizate in 3 moduri:
1) Canal auditiv (prin intermediul unui set de căști cu izolare acustică)
2) Indicator analogic
3) Semnal demodulat pentru analizoare de vibrații și alte dispozitive de 
înregistrare

Modul stetoscop Modul pentru scanarea la 
distanță mare

Modul pentru scanarea la 
distanță mică



Repere kit Ultraprobe® 550:
•	 Instrument	tip	pistol
•	 Potențiometru	multitură
•	 Buton	calibrat	pentru	ajustarea	sensibilității
•	 Baterie
•	 Indicator	luminos	stare	baterie
•	 Conector	alimentare
•	 Conector	căști	audio
•		 Modul	de	scanare	TrisonicTM
•		 Modul	de	focalizare
•	 Sondă	stetoscop	(de	contact)
•		 Căști	audio
•	 Kit	extensie	sondă
•	 Generator	de	ton	Warble
•	 Incărcator	baterie	(110Vca	sau	230Vca)
•	 Geantă	textilă	de	transport	Cordura

Accesorii Ultraprobe® 550:
•	 Toc	de	transport	pentru	curea
•	 Sondă	cu	fixare	magnetică
•	 Modul	de	scanare	la	distanță	mare
•		Concentrator	de	undă	ultrasonic	(antenă		
 parabolică)
•		Generatoare	de	ton
•		Căști	audio	pentru	cască	de	protecție
•		Cablu	de	extensie
•	CD	documentație
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Pistol	portabil	cu	carcasa	din	aluminiu	anodizat	şi	plastic	ABS
Receptor heterodină Solid State cu compensare de temperatură

Sensibilitate maxima: 36-44 kHz (optimizat pentru scanari non-contact)

Modul de scanare patentat tip Trisonic plug-in, care este format dintr-o 
matrice de traductoare interconectate în fază, pentru aplicaţii ultrasonice fără 
contact. Acest modul este ecranat împotriva interferenţelor RF. 
Sondă de cauciuc pentru focalizare  (flexibilă) se fixează peste modulul de 
scanare şi are scopul de a concentra şi a direcţiona ultrasunetele către senzor 
şi de a ecrana recepţia de semnale parazite. Sonda se poate fixa şi pe modulul 
stetoscop în mediile cu semnale ultrasonice multiple pentru un maxim de 
sensibilitate. 
Modul stetoscop – tip plug-in, cu ecranare RF, lungime 11,4 cm, din oţel 
inoxidabil,	vârf	conic	pentru	a	asigura	un	contact	ferm	cu	suprafaţa.				Kit	ex-
tesie stetoscop: conţine 3 piese din bare de oţel segmentate pentru a creşte 
distanţa de lucru la 50.8 cm şi 76.2 cm.
Căşti audio duble profesionale care permit izolarea zgomotului extern cu o 
atenuare	de	peste	23	dB.	Impedanţă	16	ohm.	Îndeplineşte	specificaţiile	ANSI	
şi sunt conforme cu standardele OSHA. Se pot utiliza şi cu căştile de protecţie.

Indicator		local	cu	LED	de	baterie	descărcată.

NiMH	reîncărcabilă	-	internă.

0.9 kg (2 lbs.)

Nylon	Cordura	-	din	material	textil
Detectează	scurgeri	de	la	un	orificiu	cu	diametrul	de	0,127	mm	@	0,34	bar	(5	
psi) de la distanța de 15,24 m
1 x 10–2 std. cc/sec până la 1 x 10–3 std. cc/sec
1 an pentru accesorii/părţi şi service,
5 ani – dacă se completează şi se returnează formularul de garanţie.

Specificații Ultraprobe® 550

Ultraprobe	550	Kit:	Îndeplineşte	şi	depăşeşte	cerinţele	ASTM	E1002-2005	pentru	detecţia	scurgerilor.	Cod	guvernamental	NSN:	6635-01-156-3927,	FSCM	(CAGE)	Code:	59202.	Tabel	#s:	
788, 404, 576, 583, 607. 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	se	pot	modifica	fără	notificare.	
Informaţii suplimentare despre garanţie se pot furniza la cerere.

Detecție scurgeri (presiune pozitivă sau vacuum) 
Testarea etanșeității valvelor
Scurgeri în sistemul de evacuare
Schimbătoare de căldură
Oale de condensare
Inspectarea lagărelor
Angrenaje
Neetanșeitatea cabinelor
Inspecții mecanice generale
Rezervoare, conducte, etc.
Inspecții electrice
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