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TRAPChecker
ТРИМАЙТЕ ВЛОВЛЮВАЧІ КОНДЕНСАТУ ЗАКРТИТИМИ

Націлений на результат
Неефективні парові системи втрачають енергію та погіршують якість 
продукції. TRAPChecker - це ультразвукове рішення, націлене на пошук 
пошкоджень вловлювачів конденсату. Він працює з будь-якими типом 
вловлювачів конденсату та з будь-якими несправностями.

Зручний
TRAPChecker дуже простий у використанні. Просто відкрийте коробку, 
підключіть датчик і почуйте різницю між справним та несправним 
вловлювачем конденсату. Його яскравий кольоровий дисплей надасть 
вам точні цифрові вимірювання.

Доступний
До 40 % ваших вловлювачів конденсату можуть бути несправними. 
Невисока вартість TRAPChecker та суттєва вартість енергії, яку ви 
зможете зберегти з його допомогою, дозволять вам відновити ваші 
інвестиції в це обладнання дуже швидко.

Голчастий контактний датчик

Точний, надійний,

стабільний в роботі

Режим подвійного вимірювання. 
Перемикайтесь з вимірювання 

статичних данних на пряму трансляцію 
одним натиском на кнопку.



Опис
TRAPChecker - це ультразвукове рішення, призначене для оцінки 
стану вловлювачів конденсату і клапанів. TRAPChecker виявляє 
внутрішню турбулентність, спричинену несправними вловлювачами 
конденсату та прохідними клапанами.
TRAPChecker працює з голчастим контактним датчиком RS2.

Що входить в комплект
• Аналізатор TRAPChecker
• Голчастий контактний датчик RS2
• Кабель для датчика
• USB-кабель

• Навушники
• Викрутка
• Дві батареї типу АА
• Кейс для транспортування

Загальні характеристики
Функціонал Прилад для вимірювання ультразвуку
Датчик, яким комплектується SDT RS2 Needle Sensor
Інтерфейс вимірювання 1 канал через 7 -полюсний роз’єм LEMO
Екран Кольоровий OLED-екран, 160x128 пікселів
Кнопки управління 5 функціональних кнопок
Діапазон вимірювань -6 to 99.9 dBμV (reference 0 dB = 1 μV)
Роздільна здатність 0.1 digits
Ширина смуги пропускання 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 для підключення акумулятора або до мережі 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

Характеристики  TRAPChecker

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.

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
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