
 

       Kulcs a versenyképességhez: Energia 
megtakarítás és megelőző karbantartás  
 

 
 

Sűrített levegős szivárgás érzékelő 
Ne pazaroljon! Számszerűsítse a szivárgást. Spóroljon  
meg akár 30 - 40%-ot a jelenlegi fogyasztásán! 

 
 
 

Gőzcsapda ellenőrzés 
 Takarítson meg akár 2.500 eurót évente egy szivárgó gőz szelep 
megjavításával. Megszünteti a vízlökés effektusokat. 

 
 
 
 

Csapágy felügyelet 
Megszűnik a termelési leállásokra pazarolt időveszteség és 
jelentősen meghosszabbítja a gépek élettartamát. 

 
 
 

Gépoptimalizálás 
Kényelmesen egyesíti a hatékony zsírozás, az újrakenési 
gyakoriság és mennyiség elvárásoknak való megfelelést  

 

 
 
 

Részleges kibocsátás lokalizáció 
A korai észlelésnek köszönhetően alacsonyabbak a javítási költségek. 
Észleli a korona, kúszóáram és ívkisülési hatásokat. 

 
 
 

Továbbá … 
• Szivattyú kavitáció érzékelés 

• Lokalizálja a szelepeknél történő belső szivárgást 



Az SDT200 ultrahangos érzékelő 
 

Bajnok a kategóriájában!  
 

A legteljesebb körű érzékelők 
•  Az SDT200 érzékelő belső ultrahangos 
szenzorral és lézermutatóval is fel van szerelve. 
•  A széleskörűen választható szenzorok 

(szonda, flexibilis szenzor, stb.) mellett az 
SDT200 érzékelő az egyetlen, amely a 
következőket is nyújtja: 
- Parabolikus szenzor lézersugárral 
- Menetes szenzor mágnessel és 

rögzítő betétekkel 
- Nagyobb távolságoknál kúp 
- Nedvességmérő 
- Beépített pirométer 

 
 

Megfelelő kialakítás rengeteg felhasználási 
területre 

 
• 4 ellenőrző mutató az alapos 
diagnózishoz bármilyen felhasználási 
területen: RMS, maxRMS, csúcs és 
csúcsfaktor. 
•  4.000 idő- és dátummal ellátott mérés 

tárolható, több mint 500 helyszínre elosztva, és 
szenzor szerint osztályozva. 

•  Data Dump szoftver PC-re való adatátvitelhez. 
 
 

A legjobb válasz az igényeire 
•  Nagyon széles körű akkumulátor megfelelőség  
•  Intuitív navigáció ikon alapú menüvel és hat féle integrált nyelvi verzióval  

Az SDT 200 érzékelő a saját szállítódobozában 
érkezik akku töltővel, zajszigetelő fülhallgatóval, 

USB kábellel és Data Dump szoftverrel. 

•  Független beállítás a hangerőre és az amplifikációs tartományra vonatkozóan az igazán kényelmes használatért 
•  A mérőberendezés robusztussága és az ergonómiája karbantartási szakemberek által és karbantartási szakemberek számára lett 
kialakítva 

 

ATEX verzióban is elérhető 
 

Az SDT200 érzékelő elérhető ATEX verzióban potenciálisan robbanásveszélyes környezethez, csakúgy mint a 
rugalmas érzékelő, a szonda, a menetes érzékelő és a fejhallgató is.  
 
ATEX Directive 94/9/CE (II 1 G / Ex ia IIC T3/T2 Ga). 

 
SDT: Világelső az ultrahangos érzékelésben 
Az SDT-t szakértelme tette vitathatatlanul piacvezetővé. Az SDT ultrahangos szivárgásdetektáláshoz, megelőző ipari 
karbantartáshoz, vastagságméréshez és minőségellenőrzéshez tervez és gyárt mérőműszereket. Az SDT sikere a 
hatékonysághoz való elkötelezettségére és a vásárlóinak szükségleteit meghaladó megoldásaira épül, így lehetővé téve 

számukra, hogy optimalizálják a nyereségességet.  
 

 


