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Режим подвійного вимірювання. 
Перемикайтесь з вимірювання 

статичних данних на пряму трансляцію 
одним натиском на кнопку.

КОЛИ ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ТРЮМІВ МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Націлений на результат
Протікання трюмів та пошкодження вантажу вологою є поширеною 
проблемою в морській галузі. Ви зможете з легкістю підтвердити, 
що кришки люків герметичні та відповідають чинним нормам - 
використовуючи новий Sherlog HATCHecker. Розроблені і виготовлені 
з застосуванням передових технологій, і генератор ультразвуку 
T-Sonic9, і портативний приймач є легкими, компактними, міцними та 
придатними для використання в суворих морських умовах.
Зручний
Ергономічний і революційний дизайн, яскравий кольоровий дисплей 
і обмежена кількість клавіш роблять Sherlog HATCHecker простим у 
використанні, зручним для транспортування і дозволяють надійно 
виявляти витоки на борту суден з максимальною точністю.
Доступний
Відома якість і інженерія SDT, а також новаторський дизайн і 
конкурентоспроможна ціна роблять Sherlog HATCHecker найкращим і 
найбільш доступним рішенням для перевірки герметичності трюмів 
кораблів.

Потужний дистанційно керований 
генератор ультразвуку, придатний 

для тестування будь-якого трюму або 
приміщення.

T-SONIC9



   

SHERLOGReporter
Використовуйте програму SDT SHERLOGReporter, щоб швидко 
створювати вичерпні звіти за результатами випробування трюмів 
на герметичність і ділитися ними у режимі реального часу.

79035, Львів, вул. Зелена, 238-з   тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б  тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8   тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140  тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
61177, Харків, вул. Залютинська, 10   тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79
21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 122 тел./факс: (0432) 68-79-81
25014, Кропивницький, пр. Інженерів, 8, оф. 303   тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88
58001, Чернівці, вул. Героїв Майдану, 33  тел./факс: (0372) 55-94-13
33009, Рівне, вул. Млинівська, 3а  тел./факс: (0362) 682-682

www.galp.com.ua

Набір Sherlog HATCHecker 
є частиною асортименту 

продуктів SDT, який поєднує 
в собі міцність і високу 

продуктивність. Він доступний 
через нашу всесвітню 

мережу авторизованих 
дистриб’юторів

                     Характеристики  Sherlog

Sherlog HATCHecker - це ультразвукове рішення, призначене для 
перевірки трюмів кораблів на герметичність. Використовуйте Sherlog 
HATCHecker, щоб з високою точністю знайти на кришках люків місця, 
що протікають. Sherlog HATChecker працює з ергономічним гнучким 
датчиком SDT і генератором ультразвуку T-Sonic9.

В набір входить:

Характеристики набору Sherlog HATCHecker
Технічні характеристики 
генератора ультразвуку 
T-Sonic9

Технічні характеристики 
датчика FlexID2 

• Sherlog HATCHChecker 
(портативний приймач)

• T-Sonic9 (генератор ультразвуку) + 
віддалене управління

• Ремінь на плече
• Гнучкий датчик FlexID2 (10 мм) 
• Подовжувач для датчика (400 мм)

• Кабель для датчика
• USB-кабель
• Навушники
• Викрутка
• 8 батарейок типу АА
• Кейс для транспортування
• Інструкція

SDT: лідер у сфері акустичного моніторингу для застосування у промисловості 
та морській галузі. SDT надає ультразвукові рішення, які допомагають нашим клієнтам 
краще зрозуміти стан своїх активів. Ми допомагаємо їм прогнозувати поломки, 
контролювати герметичність, оптимізувати витрати на електроенергію та покращувати 
якість продукції, роблячи внесок у загальну надійність їхніх активів

Загальні характеристики
Застосування Прилад для вимірювання ультразвуку

Сумісний з Гнучкий безконтактний датчик FlexID2 
та генератор ультразвуку T-Sonic9

Інтерфейс вимірювання 1 канал через 7 -полюсний роз’єм 
LEMO

Екран Кольоровий OLED-екран, 160x128 
пікселів

Кнопки управління 5 функціональних кнопок
Типовий діапазон 
вимірювань -6 до 99.9 dBµV (reference 0 dB = 1 µV)

Роздільна здатність 0.1 digits
Діапазон вимірювання від 39,6 до 40,1 кГц
Посилення сигналу від +30 дБ до +102 дБ з кроком в 6 дБ
Час періоду RMS 250 мілісекунд (головний екран)
Частота дискретизації 64 kHz/ksps
Роздільна здатність АЦП 12 біт
Середовище
Діапазон робочих температур від - 10 до  + 50 °C
Рівень захисту IP42

Відповідність стандартам 
EMC

EN 61326-1:2013, EN 55011:2016 
+ A1:2017, EN 61000-4-2:2009, EN 
61000-4-3:2006 + A1:2008 + IS1:2009 
+A2:2010

Механічні характеристики
Матеріал корпусу АБС
Розміри 158x59x38,5 мм
Вага 164 г
Роз’єм живлення USB Mini-B 5-pin
Живлення
Від батарейок 2 батарейки типу АА
Автономне 7 годин
Аудіо
Сумісне з лише гарнітура SDT
Максимальний аудіовихід 
(захист)  +83 дБ SPL з гарнітурою SDT

Гарнітура Навушники якості NRR Peltor 25 дБ

Загальні характеристики

Частоти: 39,9 та  
40,1 кГц

Період вобуляції: 80 мс
Діапазон дії Bluetooth 20 м
Рівень 
звукового 
тиску, що 
передається: 
на 100 см, 
посилання 0 дБ 
= 0,0002 мкбар

Рівень 1 86 дБ SPL
Рівень 2 95 дБ SPL
Рівень 3 101 дБ SPL
Рівень 4 105 дБ SPL
Рівень 5 111 дБ SPL

Рівень 6 117 дБ SPL

Джерело 
живлення:

6 батарейок типу АА 
або через USB-порт

Автономність 
з лужними 
батареями:

Рівень 1 24 години
Рівень 2 21 година
Рівень 3 19 години
Рівень 4 18:30 годин
Рівень 5 11 годин
Рівень 6 5:30 годин

Середовище
Діапазон робочих 
температур

від  -10 до +50 °C, 
без конденсації 

Рівень захисту 40
Механічні характеристики

Матеріал корпусу АБС-пластик та 
полікарбонат

Вага (разом з 
батарейками): 400 г

Бездротовий зв’язок

Тип
Bluetooth® 4.0 
Certified ISM 
2.4GHz module

Діапазон частот 2402 – 2480 МГц
Максимальна 
потужність 
генератора

4 дБм

Максмальна 
дистанція 20 м

Загальні характеристики

Тип датчика Зйомний 
резонансний 
безконтактний 
датчик Ø 10 мм

Резонансна 
частота

40,0±1,0 КГц

Пропускна 
здатність

2,5 кГц при -6dB

Чутливість 
із зйомним 
датчиком Ø 
10 мм

-42dB (at 40.0KHz; 
0dB = 1 volt/µbar)

Довжина 545 мм,  
з подовжувачем - 
847 мм

Вага 336 г, з 
подовжувачем - 466 
г, з телескопічною 
рукояткою - 604 г

Робоча 
температура

від -30 до + 70 °C , 
без конденсації

Роз’єм 7-полюсний роз’єм 
LEMO

Опис


