
Виявляйте, вимірюйте, 

аналізуйте рівень 

ультразвуку та вібрації

з програмним

забезпеченням Ultranalysis® Suite 3

www.sdtultrasound.com



Збирач данних

Рішення для моніторингу стану машин - перша 

лінія захисту надійності вашого обладнання.
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Отримайте більше свободи 

руху завдяки бездротовим 

Bluetooth-навушникам

високої чіткості. 

Інтуїтивно зрозумілий 

інтерфейс UAS3 дозволяє 

збирати дані в режимі “поза 

маршрутом”. 

МЕХАНІКА ВИТОКИ ЗМАЩУВАННЯ ЕЛЕКТРИКА

Записуйте динамічні дані 

тривалістю до 10 хвилин з 

посиленням сигналу

Аналізуйте сигнал, 

спираючись на показники 

стану обладнання: RMS 

(середньоквадратичне 

значення параметру), 

макс. RMS, пікове значення 

амплітуди та крест-фактор

Підвищуйте продуктивність 

процесу збору данних завдяки 

відображенню часового 

сигналу та спектрів параметрів, 

розділеному екрану та зручній 

навігації.

Користуйтесь на місці 

доступом до раніше зібраних 

данних для прогнозування 

та визначення небезпечних 

станів

Оцініть переваги 

покращеного виявлення піків 

в режимі focUS з частотою 

дискретизації до 256 кГц. 

Побачте дефекти, непомітні 

для інших. 

Панорамуйте і масштабуйте

свій часовий сигнал 

або спектр параметра. 

Користуйтесь переліком 

найвищих значень для 

кращої діагностики на місці 

- без потреби доступу до 

комп’ютера.

Взаємодія датчиків між 

собою: ультразвукових 

(як контактного, так 

і безконтактного), 

акселерометру, вбудованих 

інфрачервоного термометру 

та тахометру.

Маючи в своєму 

розпорядженні понад 4 Гб 

пам’яті - збирайте необхідні 

данні навіть про обладнання, 

що повільно обертається 

і будьте впевнні, що вам 

вистачить пам’яті



UAS3

Ultranalysis® Suite 3

Організуйте моніторинг та 

обслуговування тисяч машин 

за допомогою семирівневої 

ієрархічної структури-дерева 

та необмеженої кількості 

папок даних. Призначайте 

інспектування та співпрацюйте 

зі своєю командою по 

обслуговуваннню обладнання.

Інформаційні панелі
Потужний графічний інтерфейс 

узагальнюючих данних та 

аналітичних інструментів для 

зручної та ефектиної роботи

Матриця замірів

Короткий огляд історичних 

показників та сигналів тривоги 

підсумовує стан кожної 

одиниці обладнання

Аналітика
Візуалізуйте стан кожного активу за 

допомогою миттєвих графіків зміни 

статичних данних, динамічних часової та 

спектральної розгортки

Архів данних

Переглядайте, завантажуйте 

та відтворюйте сигнал за 

допомогою данних, зібраних 

раніше

Управління данними

Програмне забезпечення

для аналізу данних 

Перевіряйте, виявляйте, вимірюйте, прогнозуйте та 

аналізуйте стан обладнання. Переглядайте данні ультразвуку 

та вібрації на SDT340 або в програмі UAS3 на комп’ютері.

Потужне 

Аналітичне 

Універсальне

ЗАПІРНА АРМАТУРА КОНДЕНСАТ ГІДРАВЛІКА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Керуйте даними та організуйте роботу команди за допомогою UAS3 - найбільш 

гнучкого та повного програмного забезпечення для моніторингу стану обладнання



SDT створює надійні рішення, які працюватимуть все життя.

Наша служба післяпродажної підтримки завжди поряд, щоб 

забезпечити надійну і тривалу роботу вашого ультразвукового 

обладнання протягом тривалого періоду.

Чи це калібрування та оновлення прошивки вашого 

обладнання, чи отримання останніх оновлень програмного 

забезпечення - ви можете розраховувати на  мережу наших 

глобальних сервісних центрів, щоб зберегти ваші пристрої SDT 

у заводському стані

Продукти SDT створені, щоб працювати все життя ... 

Як і наша ГАРАНТІЯ. 

Запитайте нас про нашу ПОЖИТТЄВУ ГАРАНТІЮ сьогодні.

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. 405 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

Вбудовані 

вимірювання

Ультразвук, вібрація, інфрачервоний 

термометр та тахометр.

Два входи для 

датчиків

Один для вимірювання ультразвуку,  

другий - для вібрації.

Динамічні данні Відображення часової і спектральної 

розгортки на екрані приладу. Можливість 

зміни масштабу для детального вивчення 

сигналу. Автоматичного визначення 10 

максимальних значень та 4 індикаторів 

стану обладнання

Діапазон частот Ультразвук: до 100 кГц. Вібрація: від 10 Гц 

до 10 кГц (відповідає ISO 10816/201816)

Частота 

дискретизації

32, 64, 128 а також спеціальний режим 

focUS з частотою дискретизації 256 кГц

Тривалість збору 

данних

32 кГц - 600 секунд, 64 кГц - 300 секунд, 128 

кГц - 150 секунд, 256 кГц - 75 секунд

Об’єм пам’яті 4,2 Гб (що дозволяє зберігати 286 хвилин 

записів при 32 кГц та 71 хвилину - при 128 

кГц)

Чутливість Прилад класу А1. При вкористанні відповідного 

датчика - перевищує вимоги ASTM 1002-11 щодо 

виявлення витоку газу

Екран Повнокольоровий рідкокристалічний TFT-екран 

розміром в 3,5 “ (320*480). Робоча площа шириною 49 

мм та висотою 73,5 мм

Bluetooth Присутній - для передачі звуку

Корпус Ектрудований алюміній, протиударні гумові 

протектори

Розміри Довжина - 221 мм, ширина - 93,5 мм, 

висота - 44 мм

Вага 720 гр (разом з батареєю)

Навушники Дротова та бездротова (Bluetooth) гарнітура. SDT340 

відповідає вимогам щодо охорони здоров’я та 

безпеки при впливі шуму - за умови використання 

навушників SDT.

Гарантія Пожиттєва гарантія. Детальніше за посиланням 

www.sdtultrasound.com  

ПідтримкаНавчання

ПОЖИТТЄВА ГАРАНТІЯ

Контактні датчики Датчик вібрації Безконтактні датчики (мікрофонного типу) Генератори ультразвуку

Датчики та Аксесуари

SDT340 Особливості та технічні характеристики

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).

www.galp.com.ua


