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ТРИМАЙТЕ ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

Універсальний
SDT ULTRAChecker підходить для виявлення будь-якого типу 
ультразвукового шуму - як повітряного, так і структурного. 
Підключіть відповідний ультразвуковий датчик 2-го покоління від 
SDT - і ULTRAChecker забезпечить повну надійність скрізь, де може 
бути застосований ультразвуковий моніторинг.

Зручний
ULTRAChecker — це найпростіший у використанні детектор, який 
ми коли-небудь створювали. Кожне натискання на його просту 
4-кнопкову клавіатуру відображається на чіткому кольоровому 
дисплеї. Збільшуйте або зменшуйте посилення сигналу, зберігаючи 
безпечний рівень прослуховування за допомогою навушників із 
регулюванням гучності.

Доступний
Витоки повітря, надмірно змащені підшипники, несправні вловлювачі 
конденсату - ULTRAChecker знайде це все. Створений з якістю SDT, він 
пропонується за ціною, яка вас приємно здивує.

ULTRAChecker

Швидко створюйте звіти про 
витоки за допомогою

Завантажуйте безкоштовно

LEAKReporter



   

Особливості та характеристики ULTRAChecker
Опис
SDT ULTRAChecker — це ультразвукове рішення, розроблене для використання 
повного спектру ультразвукових датчиків 2-го покоління -  як повітряних, так і 
контактних. ULTRAChecker забезпечує наскрізну надійність в кожній із можливих 
сфер застосування ультразвуку. SDT ULTRAChecker постачається разом з 
безконтактним датчиком ULTRAsense і різьбовим контактним датчиком RS2T.

В набір входить
• Аналізатор SDT ULTRAChecker
• Безконтактний датчик ULTRAsense
• Контактний різьбовий датчик RS2T
• Магнітне кріплення для датчика
• Голка на 5,24 дюйми
• Кабель для датчика

• USB-кабель
• Навушники
• Викрутка
• 2 батарейки типу АА
• Кейс для транспортування

Загальні характеристики
Застосування Пристрій для вимірювання ультразвуку
Сумісний з датички SDT FlexID2, SDT LUBESense, SDT RS2 Needle, SDT AIRSense, SDT ULTRASense
Канал вимірювання 1 канал через 7 -полюсний роз’єм LEMO
Екран Кольоровий OLED-екран, 160x128 пікселів
Клавіатура 5 кнопок
Діапазон вимірювання від -6 до 99.9 dBµV (ref 0 dB = 1 µV)
Роздільна здатність 0,1 дБ
Ширина смуги пропускання від 35 до 42 кГц
Посилення сигналу від +0 до +102 дБ з кроком в 6 дБ
Середовище
Діапазон робочих температур від -10 до +50 °C
Рівень захисту IP42
Механічні характеристики
Матеріал корпусу АБС
Розміри 158x59x38,5 мм
Вага 164 г
Живлення
Від батарейок 2 акумулятори типу АА
Автономне 7 годин
Аудіо
Посилення 5 регульованих положень з кроком в 6 дБ
Сумісний з лише гарнітура SDT
Максимальний аудіовихід +83 дБ SPL з гарнітурою SDT
Гарнітура Навушники якості NRR Peltor 25 дБ

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

SDT: лідер в області акустичної детекції для промислового обслуговування
SDT пропонує ультразвукові рішення, які допомагають нашим клієнтам краще 
оцінити реальний стан 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 вакууму.
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.


