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Melhore a produtividade no campo com 
sinal de tempo na tela, espectro, exibição 
de tela dividida e navegação de ícones.

O ecrã a cores de 3,5 pol proporciona 
uma visão cristalina nas condições mais 
escuras.

Experimente a detecção aprimorada de 
impacto com o modo focUS. Veja defeitos 
que outros simplesmente não podem.

Registre os dados da forma de onda do 
tempo em até 10 minutos com dados de 
sinal aprimorados.

Desloque e expanda o seu sinal de tempo 
ou espectro e liste os valores mais altos 
para melhorar o diagnóstico em campo.

Recupere dados históricos para aquisição 
de tendências e alarmes no campo.

Corte o cabo com os auscultadores 
Bluetooth de alta definição da SDT340.

A interface intuitiva do UAS4.0 permite a 
coleta de dados no modo "off-route".

Com mais de 4 GB de armazenamento,
grava dados por mais tempo em  máquinas 
de baixa velocidade para nunca
ficar sem memória.

Com o modo focUS, aproveite o sinal 
aprimorado resolução com amostragem 
taxas até 256k.

Versões UAS
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APLICAÇÕES

O SDT340, juntamente com o UAS4.0, é uma solução de monitoramento de condições
conectadas em nuvem.
Detecta, modela e analisa a integridade dos ativos visualizando o sinal do tempo de
ultrassom e vibração e o espectro diretamente no visor colorido do SDT340. Gerencie os
resultados com o UAS4.0, um aplicativo escalonável, multitecnologia e multiplataforma
que permite acessar dados de sua área de trabalho, servidor ou na nuvem.

Detecte defeitos em
qualquer sistema 

mecânico

MECÂNICA VAZAMENTOS LUBRIFICAÇÃO
Encontre pressão e
vazamentos a vácuo 

em condições 
ruidosas

Evite o excesso ou a 
falta de lubrificação

ELÉTRICA

Inspecione e sistemas 
de alta tensão para 

arco, rastreamento e 
corona.

VÁLVULAS

Aperte o aperto da 
válvula

VAPOR
Encontre purgadores 
de vapor defeituosos 
e componentes com 

vazamento

Solucione problemas 
de qualquer sistema 

hidráulico para 
passagem e 
bloqueios.

HIDRÁULICA APERTO

Determine o aperto 
de qualquer volume 

fechado
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ESPECIFICAÇÕES

Medições: Ultra-som, vibração, temperatura infravermelha e tacômetro;
Duas entradas para sensor: Uma para medição de ultra-som e outra para vibração;
Sinal de tempo e espectro: Forma de onda de tempo na tela e FFT. Panorâmica e zoom 
para navegação de sinal. Exibição dos 10 maiores valores;
Alcance de frequência: 20 kHz a 50 kHz (ultra-som). 10 Hz a 10 kHz (vibração);
Taxa de amostragem: Modo FocUS de sobre amostragem de 32, 64, 128 e 256 kHz;
Comprimento do sinal por gravação: 600 segundos (taxa de amostragem de 32 kHz) ou 
150 segundos (modo focUS 128 kHz);
Memória: 4,2 GB permitindo o armazenamento de 71 minutos de sinal amostrado a 
128 kHz ou 286 minutos a 32 kHz;
Sensibilidade: Instrumento Classe I que excede os requisitos ASTM 1002-11 para 
detecção de vazamento de gás usando o sensor apropriado;
Tela: Full Color TFT  3,5” tela 320x480. Área ativa: largura 48,96 mm (1,93”) x altura 
73,44 mm (2,89”);
Bluetooth: Para streaming de áudio;
Housing: Alumínio extrudido, proteções de borracha à prova de choque;
Dimensões: (L x W x H) 221 x 93.5 x 44 mm (8.7 x 3.7 x 1.7 polegadas);
Peso: 720 g (25.4 oz), incluindo a bateria;
Headphone: Fone de ouvido com fio e fone de ouvido sem fio Bluetooth. O SDT340 está 
em conformidade com os requisitos de saúde e segurança de exposição a ruído ao usar 
modelos fornecidos pela SDT.


