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Analóg Ultrahangos Kenéstechnika
További hasznos funkciók:
• Könnyen leolvasható LED-es ultrahang amplitúdó indikátor
• Használja a LED-es kijelző segítségét, hogy tudja, mikor
hagyja abba a zsírzást
• Beépített első lámpa a sötét helyek megvilágítására
• A zsírzó présen elforgatható tartó
• Jól szigetelő fejhallgató a magas zajszintű környezetekbe

®

A legnagyobb név a kenéstechnikában
Tudja mi a legfőbb oka a csapágyhibáknak? A helytelen kenés
Tudja hogyan javítson ezen? A megoldás: Ultraprobe® 201 Grease
Caddy
Előzze meg a túlkenést az Ultraprobe 201 Grease Caddy-vel. Ez a
műszer arra lett tervezve, hogy segítsen a kenéstechnikusoknak
megítélni, mikor elég a bejuttatott kenőanyag. A túlkenés garantáltan a múlté lesz, akárcsak az állásidő és a hatalmas költségek a
géphibák miatt.
Az Ultraprobe® 201 Grease Caddy-vel tudni fogja, mikor hagyja
abba a zsírzást
•
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Hogyan működik az Ultraprobe® 201 Grease Caddy?
Ahogy a kenés kezd megszűnni, úgy a súrlódás nő, ami ultrahang
hullámokat gerjeszt. Ezek nagyon irányított és helyfüggő hullámok. A készülék a hallható tartományba konvertálja a magas
frekvenciás hangokat, így a felhasználó már hallja és felismeri a
csapágy hangját. Az Ultraprobe 201 Grease Caddy ezekre a
hangokra fókuszál, még a legzajosabb környezetben is, és segíti a
felhasználót felismerni, hogy mikor elég a kenés. Az Ultraprobe
201 Grease Caddy könnyedén csatlakoztatható a szabványos
zsírzópisztolyokhoz.
Az Ultraprobe 201 Grease Caddy segít a kenéstechnikusoknak
felismerni a megfelelő mennyiségű kenőanyag bejuttatását
minden egyes csapágyba. Ha megfelelően használják ez a termék
elképesztő mértékben csökkentheti a kenéssel kapcsolatos
problémákat.

Hallható amikor a zsír bejut
Felismerhető amikor elég a kenés
Meghosszabbodik a berendezés élettartama
Megelőzhető a túlkenés
Spóroljon a munkaórákkal
Spórolhat az üzemeltetési költségekkel
Fejlessze a karbantartás hatékonyságát

Az UE System egyedülálló heterodin és akusztikus szűrőrendszerének köszönhetően tisztán hallható és elkülöníthető a csapágy
hangja a legtöbb zajos üzemben is. Az UE Systems Ultraprobe 201
Grease Caddy annyira érzékeny, hogy hallhatóvá teszi, amikor a
zsír bejut a csapágyba így felismerhető, amikor befejezhetjük a
további zsír adagolását.
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Ultraprobe® 201 Grease Caddy
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Analóg Ultrahangos Kenéstechnika
Technikai paraméterek

• Burkolat: Közvetlenül a zsírzópisztolyra erősíthető, látható
és hallható jelzéseket ad a megfelelő kenéshez
• Felépítés: Alumínium
• Méretek: 5.25ʺ x 2.65ʺ x 1.25ʺ (13.3 x 6.7 x 4.5 cm) (hossz×
szélesség×magasság)
• Üzemi hőmérséklettartomány (GCUPU): 32°F-140°F
(0°- 60°C)
• Relatív páratartalom: 10-95% ahol nincs párakicsapódás
86°F-ig (30°C)
• Áramkör: SMD/Solid State heterodin vevő
• Transzkudktor: Piezoelektromos (Akusztikusan szigetelt a
zsírzópisztolytól)
• Frekvencia válasz: csúcs válasz: 38 kHz központ
• Kijelző: 10 szegmensű LED oszlop
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Érzékenység választás: 8 pozíciós precíziós csillapítás
Áramellátás: újratölthető Ni-MH akkumulátor
Kikapcsolás: Időzítővel
Alacsony akkufeszültség kijelzés: LED
Fejhallgató: Tömeg: 2.5 Oz. (~70 g)
Üzemi hőmérséklettartomány (Transzduktor): 14°F to 167°F
(-10° to 75°C)
Kábel: 48ʺ (~120 cm) árnyékolt.
Deluxe zajszigetelő fejhallgató fejvédő alatti használathoz.
23 dB zajcsillapítás. Eléri vagy meghaladja az ANSI
előírásokat és az OSHA szabványt.
Csatlakoztatás: Univerzális rögzítés a legtöbb kereskedelmi
forgalomban kapható patronos zsírzópisztolyhoz
Tömeg: 16 oz (0,45 kg)

Kiegészítők

DHC-2BT: BLUETOOTH FEJHALLGATÓ
Deluxe zajszigetelő fejhallgató fejvédő alatti használathoz.
A DHC-2BT-TR Bluetooth transzmitterrel párban használható a fejhallgató.

HTS-201: pisztolytáska készlet
Egy kényelmes megoldás a Grease Caddy cipelésére, hogy méréssel alátámasztva
zsírozz. A pisztolytáskát úgy fejlesztettük, hogy megvédje a Grease Caddy-t,
miközben hozzáférhető marad minden csatlakozó és kezelőszerv.

UP201 CC: Hordozótáska
Csak tedd a válladra és vidd magaddal könnyedén bárhová
az üzemben. Ebbe a kifejezetten a Grease Caddy-hez
tervezett hordtáskába belefér minden tartozék és a
zsírzópisztoly is.
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