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Ideje váltani!
Az ultrahang is bevethető a karbantartási programban

Az	SDT	270	a	perifériáról	az	élvonalba	mozdította	az	ultrahangos	technológiát	
a	megelőző	karbantartási	vizsgálatok	terén.	

A megelőző kArbAntArtás teljes mértékben a megbízha-
tóságról szól, és trendszerűen ismétlődő adatok alapján végzik 
el. E trendeket szokásosan a tervezett üzemidőre vonatkozó 
nagy fontosságú döntések meghozatalánál használják fel. Az 
ultrahangot még el kellett fogad(tat)ni az olyan egyéb megelő-
ző karbantartási technológiák szakértő társaként, mint például 
a rezgéselemzés és az infravörös képalkotás. Az SDT 270 meg-
változtathatja ezt a helyzetet, az ultrahangos vizsgálatokról al-
kotott véleményt. Sokkal többről van szó, mint egyszerűen egy 
szivárgásérzékelő vagy más vizsgálati eszközről. Szimbiotikus 
partnerévé vált a többi technológiának, valamint önmagában 
is megállja a helyét a megelőző karbantartási vizsgálatok és a 
megbízhatósági program elemeként.

Testreszabott karbantartási készlet
•    Az ultrahang ereje  a professzionális karbantartó szak-

emberek számára. Az SDT270 funkciói több fontos újítást 
tartalmaznak, amelyek jelentős javulást hozhatnak a jövőbeni 
karbantartási programokban. Amellett, hogy az SDT270 az 
első hordozható ultrahangos érzékelőeszköz, amely beépített 
hőmérséklet-érzékelőt és lézeres fordulatszámmérőt is tartal-
maz, a tekintetben szintén első, hogy integrált SQL adatbázi-
sával kezeli és méri fel adatait.
•    Pontos és összehasonlítható  wave formátumú hangfáj-

lok. Az SDT270 az első ultrahangos érzékelő-detektáló esz-

köz, amely high fidelity, vagyis 
nagy hűségű ultrahang-rögzítési 
technikát használ, és amely lehe-
tővé teszi a pontos hangfájlok-
hoz kapcsolódó adatbázis létre-
hozását. Minden alkalommal, 
amikor jelmintavétel történik, 
a készülék belső memóriája 
250 000 jelet tárol el másod-
percenként. Az eredmény: 
világosan és könnyen össze-
hasonlítható jelek, amelyek 
lehetővé teszik a megbízható 
és pontos diagnózist.
•    Kétcsatornás bemenet   

A rendelkezésre álló két-
csatornás bemenet lehetővé teszi, hogy 
több érzékelőt lehessen egyidejűleg csatlakoztatni. Így kivi-
telezhetők az egymást követő mérések anélkül, hogy érzéke-
lőt cserélnénk, vagy új érzékelőt csatlakoztatnánk, a statikus 

adatok (ultrahangadatok, dBμV, hő-
mérséklet, percenkénti fordulatszám 
és gyorsulás), valamint a dinamikus 
adatok (időjeleket veszünk fel a .wav 
hangfájlokba) sorrendben tárolhatók. 
Az SDT270 újszerű, intelligens eszköz 
a karbantartás tervezéséhez és a haté-
kony munkához.
•    SDT270 frissítési felületek  Az 

eszköz felülete számos frissítési le-
hetőséget ajánl. A frissítés történhet 
távirányítóval, ami hozzáférést kínál 
több új haladó funkcióhoz. Lehető-
ség van hat alapvető konfiguráció kö-
zül választani. Használhatunk több 
érzékelőt egy szoftveresen létrehozott 
érzékelőcsoport segítségével. Az UAS 
(Ultranalysis Suite) szoftver alkal-
mazásával egy olyan kommunikációs 
csatornához is hozzájutunk, amely az 
SDT270 készülék és a karbantartó csa-
pat számítógépe között közvetít.

›

Ultrahangos tengelyvizsgálat

Újszerű, intelligens eszköz a karbantartás 
tervezéséhez és a hatékony munkához.
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•    Ultranalysis Suite   Az UAS kezeli és gyűjti, valamint fel-
dolgozza és elemzi az SDT270 által mért adatokat. Egy olyan 
könyvtárat hoz létre, amelynek segítségével tárolhatjuk és rend-
szerezhetjük a gyűjtött adatokat annak érdekében, hogy később 
könnyen megtalálhassuk a számunkra érdekeseket. Az UAS ké-
pes feldolgozni a statikus (dBμV, °C/F, RPM, SCFM), valamint 
a dinamikus (ultrahangjelek, idő- és spektrumanalízis) adato-
kat. Az alkalmazott fastruktúra lehetővé teszi, hogy bármilyen 
méretű adatbázist képezzünk, és megadja a lehetőségét, hogy to-
vábbi szinteket hozzunk létre a könnyebb eligazodás érdekében. 

Továbbá szinkronizálhatjuk az adatbázisokat mind az SDT270, 
mind a számítógép között, ami módot ad az on-the-fly jellegű 
(menet közbeni) alkalmazásra, felmérési pontok létrehozására.
•    Távoli támogatás és képzés  Az SDT270 az első olyan 

ultrahang-detektáló eszköz, amely IP címen keresztül elérhe-
tő. A távoli hozzáférés új lehetőségeket hordoz a karbantartá-
si programban, a karbantartási időszakban, a képzésben és a 
mérés ütemezésében egyaránt.

Saját konfiguráció kiválasztása
Minden felhasználónak saját, különleges igényei vannak az 
ultrahang-detektálás (felderítés) tekintetében. Ezt tartották 
szem előtt a fejlesztők a teljesen alkalmazkodó ultrahangos 
detektor megalkotásánál. Az eszköz hozzájárul a karbantar-
tási program kiterjesztéséhez, segítséget ad a felhasználónak a 
kiválasztási folyamatokban és többféle standard konfigurációt 
kínál a tervezett különleges alkalmazásokhoz. Egyaránt támo-
gatja a szivárgásellenőrök, a kenőolaj-technikusok, illetve a 
mechanikai, az elektromos, a gőzrendszer- és a tömörségvizs-
gálati ellenőrök munkáját. Az SDT270-es az aktuális alkal-
mazásokhoz Basic és Pro verziójú programjával illeszkedik. 
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különböző típusú érzékelők főbb alkalmazási területei

Érzékelőtípus	 Felhasználások

Ultrahangos	kontakt-	 • Gépészeti rendszerek
(érintkező)	érzékelők • Kis sebességű csapágyak
 • Gőzcsapdák és -szelepek
 • Hidraulikus rendszerek
 • Hajtóművek
 • állapot-ellenőrzés
 • Akusztikus csapágykenés
 • állandó szerelt ellenőrzés
 • minőség-ellenőrzés

Airborne	(levegős)	 • sűrített levegős rendszerek
ultrahangos	érzékelők, • elektromos ellenőrzések
nagy	távolságból • átalakítók
 • Alállomások
 • szigetelők
 • nagy Kv értékű átviteli  

és elosztóvonalak
 • átviteli/elosztó vezetékek
 • rádiófrekvenciás interferencia
 • Tömörség-ellenőrzések
 • minőség-ellenőrzés

Airborne	(levegős)	 • sűrített levegő 
ultrahangos	érzékelők,  szivárgásának jelzése
kis	távolságból • mechanikai vizsgálatok
 • Gépszíjmeghajtók és csatolók
 • elektromos ellenőrzések
 • Hajtóműpanelek kapcsolója
 • motorellenőrző központok
 • Ívhúzás, követés, korona
 • Tömörség-ellenőrzés
 • Járművek, hajók, vonatok
 • Tisztaszoba, autoklávok

Nem	ultrahangos		 • Csapágy állapotfelügyelete
beépített	érzékelők	 • Kis sebességű csapágyak
(infravörös	hőmérő, • Csapágykenés
lézeres	sebességmérő) • Gőzcsapdák ellenőrzése
 • változtatható sebességű 
  hajtóművek
 • Épületborítás ellenőrzése

Nem	ultrahangos	 • Levegőszivárgás mennyiségi mérés
külső	érzékelők	(levegő-	és  • Csapágyállapot-vizsgálat
tömegáramlás-érzékelő) • Csapágykenés
 • Gőzcsapdák ellenőrzése
 • Érintkező hőmérsékletmérés

Ultrahangos	távadók	 • Tömörség ellenőrzése
(200	mW	bisonic,	azaz • Járművek, hajók, vonatok
kettős	távadó,	8×125	mW • Tisztaszoba, autoklávok
kimenetű	távadó) • Épületborítások
 • beszívott levegős szivárgás
 • Turbófeltöltő-szivárgás
 • repülőgépipar, repülőgéptörzs
 • szélzaj, vízszivárgás


