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АНАЛІЗАТОР ГЕРМЕТИЧНОСТІ

Націлений на результат
Перевірка герметичності - це питання, яке стосується кожної галузі. 
TIGHTChecker - це ультразвукове рішення, націлене на виявленні витоків у 
будь -якому закритому просторі. Автомобілі, потяги, літаки, будівлі, чисті 
кімнати ... TIGHTChecker перевірить їх усі.

Зручний
TIGHTChecker дуже зручний у використанні. Просто відкрийте коробку, 
розмістить в приміщенні, яке перевіряєте, генератор ультразвуку 
T-SONIC1, закрийте приміщення та прослухайте на наявність порушень 
геремтичності. Кришталево чистий звук та яскравий кольоровий дисплей 
TIGHTChecker визначають навіть найменші витоки.

Доступний
TIGHTChecker користується великим попитом, адже є стільки речей, які 
потребують перевірки на герметичність. Низька вартість, універсальність 
застосування та якість SDT роблять цей прилад найдоступнішим рішенням 
для тестування всього, що просочується. А просочується все.

TIGHTChecker

Потужний генератор заповнює 

будь -який простір ультразвуком

T-SONIC1

Режим подвійного вимірювання. 
Перемикайтесь з вимірювання 

статичних данних на пряму трансляцію 
одним натиском на кнопку.



SDT: лідер в області акустичної детекції для технічного обслуговування

SDT пропонує ультразвукові рішення, які допомагають нашим клієнтам краще 
оцінити реальний стан свого обладнання. Ми допомагаємо їм попереджати 
несправності, контролювати витрати енергії та покращувати якість продукції, 
одночасно сприяючи загальній надійності їх активів.

Асортимент аналізаторів SDT: Ультразвукові детектори для будь-якого застосування та бюджету.

LEAKChecker : Знайдіть витік стисненого повітря або вакуум.
TRAPChecker : Оцініть стан вловлювачів конденсату і клапанів.
LUBEChecker : Оптимізуйте змащування підшипників.
TIGHTChecker : Перевірте герметичність закритих просторів.
HATCHecker: Коли герметичність кришки люка має значення.
ULTRAChecker : Перевірте все.
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Особливості TIGHTChecker

Опис
TIGHTChecker - це ультразвукове рішення, призначене для перевірки герметичності 
закритих просторів. Використовуйте TIGHTChecker, щоб визначити точне місце 
витоку в транспортних засобах, будівлях, цистернах і на кораблях.
TIGHTChecker працює з ергономічним гнучким датчиком SDT і компактним 
передавачем T-Sonic1.

Що входить в комплект
• Аналізатор TIGHTChecker
• Генератор ультразвуку T-Sonic1
• Гнучкий датчик
• Кабель для датчика
• USB-кабель

• Навушники
• Викрутка
• 4 батарейки типу АА
• Кейс для транспортування

Загальні характеристики
Функціонал Прилад для вимірювання ультразвуку
Чим комплектується Гнучкий безконтактний датчик FlexID2 

та генератор ультразвуку T-Sonic1
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 to 99.9 dBμV (reference 0 dB = 1 μV)

Роздільна здатність 0.1 digits
Діапазон вимірювання від 35 до 42 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 акумулятори типу АА
Автономне 7 годин
Аудіо
Сумісне з лише гарнітура SDT
Максимальний аудіовихід 
(захист) 83 dB SPL з гарнітурою SDT

Гарнітура Навушники якості NRR Peltor 25 дБ

Загальні характеристики
Частоти: 39,6 та 39,9 кГц
Період вобуляції: 80 мс
Рівень звукового тиску, що 
передається: на 100 см, 
посилання 0 дБ = 0,0002 мкбар       

Boost off : 
85 dB SPL
Boost on: 
105 dB SPL

Кут променя з ослабленням -6 дБ: 60°
Джерело живлення: 2 батарейки АА
Автономність з лужними 
батареями:

30 годин

Середовище

Діапазон робочих температур від  -10 до +50 °C 

Рівень захисту IP30

Механічні характеристики

Матеріал корпусу АБС

Вага (разом з батарейками): 122 г

Роз’єм для зовнішнього 
перетворювача

Jack 3.5

Можливі аксесуари 

FUSEUSTC18/J3M: Зовнішній закритий перетвоювач - 
18 мм, кабель 2,5 м, роз’єм  - Jack 3,5

FUSEUSTО16/J3M: Зовнішній відкритий перетвоювач  
- 16 мм, кабель 2,5 м, роз’єм  - Jack 3,5

Технічні характеристики 

генератора ультразвуку T-Sonic1

Технічні характеристики 

датчика FlexID2 

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 
Ø10 мм

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

Довжина 545 мм

Вага 336 г

Робоча 
температура

від  -30 до + 70°C

Роз’єм 7-полюсний 
роз’єм LEMO




