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SDT, безперечний лідер в області акустичного виявлення дефектів
Компанія SDT пропонує ультразвукові рішення, які допомагають нашим клієнтам 
краще зрозуміти технічний стан свого обладнання. Ми допомагаємо їм попереджувати 
збої та зупинки, контролювати витрати на енергію та покращувати якість продукції, 
одночасно сприяючи загальній надійності роботи їх обладнання.

Метод SDT TankTest був випробуваний та схвалений у 1995 р. різними органами 
з питань ліцензування у Бельгії, Франції та США. На сьогодні за допомогою методу 
SDT TankTest було проведено інспектуванні кількох тисяч підзених резервуарів - як в 
Бельгії, так і в багатьох інших країнах світу.

Навчальні програми SDT, хороша інвестиція!
• Навчання є наріжним каменем для ефективної реалізації програми ультразвукового моніторингу на постійній 

основі. Компанії, які інвестують у навчання, отримують більш швидку окупність інвестицій та використовують 
весь потенціал придбаного діагностичного обладнання.

• Окрім ввідного інструктажу, на якому вашим фахівцям буде детально роз’яснені всі особливості використання 
придбаного обладнання, спеціалісти компанії Галпідшипник також проводять спеціальне навчання по 
використанню програмного забезпечення.  Пройшовши його, ви зможете не лише аналізувати стан обладнання 
в моменті, але й управляти зібраними даними: роботи розрахунки і прогнози щодо подальших змін в роботі 
обладнання. Також у вас є можливість відвідати віртуальні тренінги від фахівців SDT, пройшовши які ви зможете 
отримати сертифікат - без проблем та витрат на подорожі (тренінги проводяться англійською мовою).

Що входить в комплект TankTest:
Повний комплект складається з таких елементів, більшість з яких постачаються у 2 транспортних кейсах:

• Детектор SDT 270 TankTest, що постачається з одним 
блоком батарей у пристрої, гумовими протекторами 
та посібником користувача, а також:

• Шумопоглинаючі навушники 
• Гнучкий датчик
• Зарядний пристрій
• Програмне забезпечення TankTest Reporter  

на USB-накопичувачі
• USB-кабель  

• Два ультразвукових датчика діаметром 32 мм - водонепроникні,  
вибухозахищені та стійкі до вуглеводнів 

• Механічна втулка, що встановлюється на панель люка 

• Замок для підключення вакуумного насоса до механічної втулки

• Вибухозахищений всмоктуючий шланг (5 м)

• Вибухозахищений зливний шланг (5 м)

• Туба з пастою для виявлення води

• Вакуумний насос з запобіжним клапаном, відкаліброваним до ± 250 мбар* 

* може бути у вибухозахищеній версії або ні.

www.sdtultrasound.com

• Максимальна чутливість датчиків

• Повна відстежуваність

• Простота використання, 

надійність

• Запис вимірювань та звуків

• Програмне забезпечення для 

управління даними

• Захист звітів від внесення змін

• Економія вашого часу
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• Безпечне, міцне та повністю ATEX-сертифіковане 
обладнання.

• Немає заблокованих процедур; виняткова 
простота використання (вільна послідовність 
кроків, вибір тривалості запису тощо).

• Запис звукових файлів та вимірювань у дБмкВ.

• Повні та незаперечні результати перевірки шляхом 
вивчення записів, що зберігаються в пам’яті.

Послідовність етапів під час перевірки за 
допомогою SDT270
1. Два спеціальних датчика розміщуються у резервуарі. Один у рідині, 

інший - над поверхнею рідини.

2. SDT270 вимірює фоновий шум установки (вихідне значення) у дБмкВ.

3. У резервуарі створюється частковий вакуум.

4. Діагноз встановлюється на основі порівняння вихідного значення та 
показників, отриманих кожним датчиком.

5. Залежно від потреб оператора, можна записати данні вимірювання 
та звукові файли та надрукувати звіти про проведені перевірки.

6. Переглядати отримані показники dBµV та відтворювати аудіофайли 
можна в будь-який час з пам’яті пристрою.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Переваги акустичного методу SDT 
• Немає потреби в спорожненні та очищенні баку.

• Не потребує часу на стабілізацію.

• Миттєвий результат, додатковий аналіз не потрібен.

• Тестування можливе незалежно від рівня рідини в ємності (до 80 м3)

• Визнаний і схвалений багатьма метод.

Метод, який надає впевненості оператору ...
... як в процесі перевірки

…так і в обробці данних та 
підготовці звітів

• Чутливість датчиків SDT 270 надають 
цьому вимірювальному приладу 
неперевершену точність. Пристрій 
виявляє навіть найменші перфорації чи 
дефекти, які ще не викликають значного 
ступеня забруднення.

• Перевірка герметичності резервуара 
та під’єднаних трубопроводів за один 
підхід.

• Програмне забезпечення для управління даними SDT270 TankTest Reporter; 
миттєва підготовка детальних, повних звітів та документів, захищених від 
можливості вносити зміни.

• Унікальна та автоматична нумерація звітів; спрощений пошук даних та файлів.

• Персоналізація звітів для будь-якої кількості моделей.

• Підключення через стандартний порт USB.

• Трирівнева структура зберігання даних. 

• Безкоштовна ліцензія на необмежену кількість перевірок.

• Попереджувальні повідомлення про безкоштовні оновлення обладнання та 
програмного забезпечення.

• Гнучкий датчик входить в комплект. Він незамінний при 
спробах виявити та локалізувати витоки на фітингах, 
з’єднаннях та заглушках. Перш ніж констатувати 
розгерметизацію резервуару, варто перевірити, чи 
достатньо добре затянуті фітинги.

Вихідне значення

Резервуар герметичний

Резервуар не герметичний


