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PARA QUE SERVE?
O detector de ultrassom SDT 270 é o mais versátil instrumento na sua caixa de ferramentas de
manutenção preditiva. Seja qual for o seu negócio, ele se adaptará ao seu específico requisitos.
A inspeção por ultra-som tem mais aplicações do que qualquer outra tecnologia de
monitoramento de condições.

Características:
* Mede ultra-som, vibração, RPM, umidade e temperatura de um instrumento;
* Entradas de dois canais para conectar sensores de ultrassom e multifunção com acessórios

simultaneamente;
* Precisão e repetitividade incomparáveis para tendências e análises confiáveis na detecção e

medição de ultrassom;
* Firmware atualizável para crescer com suas necessidades;
* Modos de pesquisa planejada e condicional para guiá-lo logicamente através de sua planta;
* Dispositivo e software disponíveis em seis idiomas (EN, FR, DU, GE, ES, IT);
* Endereços IP para acessar suporte e treinamento na Internet.

O QUE É POSSÍVEL FAZER?
* Monitoramento de rolamentos - Identifica defeitos de rolamentos em estágio inicial para

evitar falhas não planejadas.
* Detecção de Vazamentos - Encontre e corrija vazamentos para reduzir seus custos de

energia em 40%.
* Sistemas Elétricos - Verifique seus sistemas elétricos quanto a falhas de descarga parcial.
* Purgadores de vapor - Identifique armadilhas de vapor com falha que reduzem a eficiência

do sistema.
* Monitoramento de Válvula - Inspecione as válvulas para identificar as condições de defeito.
* Monitoramento de condições - Mantenha o pulso sob a condição dos ativos da sua planta.
* Aplicações Marítimas - Testes de estanqueidade e monitoramento de condições mantêm a

sua embarcação “Ship Shape”.
* TankTest - Revele vazamentos em tanques de armazenamento subterrâneo.

Ficha Técnica



Ultranalysis Suite

O Ultranalysis Suite é o software de ultra-som mais poderoso já escrito para gerentes de PdM e
confiabilidade, revolucionou a forma como usamos o ultra-som.
Com UAS você coleta e gerencia seu ultra-som, dados de temperatura, rotação e vibração em
um programa.

Poderoso, analítico e versátil:
O SDT fornece as ferramentas para estruturar suas pesquisas, realizar tendência de dados e
análise avançada de sinal. O Ultranalysis Suite permite estabelecer leituras de referência e
definir alarmes que informam quando seu equipamento está indo de bom a ruim.
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* Com níveis de alarme personalizados
você pode ver condições de ativos em
um relance;
* Tendência de dados estáticos permite
você rastrear um ativo condição ao
longo do tempo;
* Análise de dados dinâmicos identifica
as condições de falha ativos rotativos
críticos.
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O ar comprimido é caro para produzir, e ainda
35-40% da demanda é desperdiçada por
vazamentos. Com o SDT270 você pode
encontrar todos os seus vazamentos com
rapidez e segurança para poupar dinheiro
enquanto abaixa sua pegada de carbono.

Vazamento de ar e vácuo

Sua produção depende de ativos rotativos
saudáveis. Você pode monitorar a condição do
maquinário da sua fábrica com o SDT270.
Tendência e análise de ultra-som, vibração,
temperatura e RPM. O SDT270 e o UAS
alertam quando as coisas passam de bom para
ruim.

Rolamentos

A lubrificação incorreta dos rolamentos
encurta sua vida útil. Sabendo quando e
quanto de graxa, são as chaves para otimizar a
lubrificação do mancal. Prever relubrificação
intervalos e adicione apenas o direito
quantidade de graxa com a SDT integrada
soluções de lubrificação por ultra-som.

Lubrificação Acústica

Válvulas

Processos eficientes dependem de ter
válvulas que desempenhem suas funções
adequadamente. Inspeção ultrassônica
regular identifica rapidamente quais válvulas
estão vazando e quais estão fechadas.

Falhas Elétricas

A descarga parcial é uma ameaça constante à
sua segurança e à integridade de seus
sistemas elétricos. O SDT270 revela
condições de falha elétrica em equipamentos
de manobra revestidos de metal,
subestações, linhas de transmissão e
distribuição aéreas. Use o SDT e ouça antes
de procurar.

Sistema a Vapor

As armadilhas de vapor de trabalho mantêm
seu sistema de vapor puro, seguro e
energeticamente eficiente. O SDT270 fornece
dados de ultrassom e temperatura para que
você possa identificar todas as suas armadilhas
com falha e manter seu sistema de vapor
produtivo e saudável.

Teste de Aperto

O teste de aperto ultrassônico é feito
colocando um transmissor ultrassônico dentro
do volume a ser verificado e, em seguida,
varrendo o contorno das vedações com o
detector SDT. Vazamentos são identificados e
localizados por um aumento nos níveis de
ultrassom no local do vazamento.


