
Tru Pointe® Ultra pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze 

 
        ULTRADŹWIĘKOWY 
LOKALIZATOR   WYCIEKÓW 

Tru Pointe® Ultra firmy Bacharach jest podręcznym ultradźwiękowym lokalizatorem wycie-
ków różnych gazów, wykorzystujący opatentowaną technologię do wykrywania wycieków w 
układach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Tru Pointe® Ultra to pierwszy na świecie podręcz-
ny przyrząd służący do równoległego wykrywania wycieków czynników chłodniczych jak i 
nieszczelności w układach próżniowych w systemach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, 
grzewczych i innych. Tru Pointe® Ultra wskazuje operatorowi kierunek miejsca wycieku mie-
rząc natężenie odbieranych ultradźwięków a następnie dokonując ich konwersji na dźwięki 
słyszalne w słuchawkach.  

Zasada działania Tru Pointe® Ultra polega na wykrywaniu i pomiarze niesłyszalnych dla ucha 
ludzkiego dźwięków o bardzo wysokiej częstotliwości generowanych przez przepływające w 
miejscu wycieku (pęknięcia, otwory) gazy lub płyny.  Rozchodzące się  w powietrzu fale 
dźwiękowe są generowane właśnie w miejscu ich wycieku niezależnie od składu chemiczne-
go gazu znajdującego się w systemie (w tym też azotu, czynników chłodniczych i gazów oraz 
płynów dostających się do wnętrza systemów próżniowych) czy też warunków zewnętrznych 
(zmian temperatury, wiatru, czy też obecności gazu w otaczającym powietrzu).  

 

Tru Pointe® Ultra umożliwia lokalizację wycieków na poziomie 84 g/rok tak na zewnątrz  jak i 
wewnątrz systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz próżniowych niezależnie od ru-
chów powietrza (wiatrów), czy też obecności gazu w otaczającym powietrzu. Tru Pointe® Ul-
tra dostarczany jest wraz z prostymi, składanymi słuchawkami  natomiast Tru Pointe® Ultra 
HD wraz z wysokiej klasy słuchawkami HD. Ze względu na swoje zalety jest niezbędnym na-
rzędziem pozwalającym zaoszczędzić czas i pieniądze przez każdego instalatora i serwisan-
ta systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. 

ul. Miłostowska  1/1; 1B   51-315 Wrocław –PL 

Tel.: 602 760 923             tel./fax: 71  372 71 60  

www.intertechnology.pl 



Tru Pointe® Ultra : Dane techniczne i charakterystyka 
• Możliwość pomiaru niezależnie od obecności innych gazów lub wysokiego poziomu stężeń w 

otaczającym powietrzu oraz od tego czy w pobliżu wieje wiatr , czy też nie. 

• 10-cio elementowy wskaźnik LED informujący o sile sygnału 

• Błyskawiczne dostosowanie czułości  przyrządu zapewnia szybką lokalizację miejsca wycieku  

• Wierne odtwarzanie dźwięku ułatwia dokładne zlokalizowanie źródła wycieku 

Tru Pointe
®
 Ultra Dane techniczne : 

Mechaniczne: 

Wymiary 140 mm x 61mm x 22,2mm 

Waga 138 g wraz z bateriami 

Obudowa z PCV odpornego na udar  

Złącze audio 3,5 mm stereo 

Elektryczne : 

Czułość czujnika dźwięków rozcho-
dzących się w powietrzu 

-80db/V-µbar 

Przetwarzanie ultradźwięków Heterodyna  analogowa 

Zakres częstotliwości pracy czujnika  
dźwięków rozchodzących się w po-
wietrzu 

34kHz-42kHz 

Filtr heterodyny: 4kHz 

Generator Heterodyny Analogowy 

Przyciski operacyjne 1 przycisk 

Regulacja siły dźwięku Potencjometr suwakowy 

Sygnał wyjściowy audio 0Hz do 4kHz 

Wskaźnik optyczny 10-to elementowy wskaźnik diodowy LED 

Rodzaj baterii/ zasilanie 9V 

Czas pracy 80-120 godzin 

Numery katalogowe dla zamawiających 

Tru Pointe® Ultra i  Tru Pointe® Ultra HD 

28-8000   
Tru Pointe® Ultra Ultradźwiękowy  lokalizator  
wycieków – zestaw ze zwijanymi słuchawkami 

28-8010  
Tru Pointe® Ultra Ultradźwiękowy  lokalizator 
wycieków z generatorem  SoundBlaster® - ze-
staw ze zwijanymi słuchawkami 

28-8001 
Tru Pointe® Ultra HD Ultradźwiękowy  lokalizator  
wycieków – zestaw ze słuchawkami wysokiej 
jakości (HD) 

28-8011 
Tru Pointe® Ultra HD Ultradźwiękowy  lokalizator 
wycieków z generatorem  SoundBlaster® - wycie-
ków – zestaw ze słuchawkami wysokiej jakości. 
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Twój najbli ższy sprzedawca:  

Opatentowana sonda dotykowa Touch Probe konwertuje dźwięki wytwarzane  wewnątrz  za-
worów lub innych urządzeń i przetwarza je na dźwięki rozchodzące się w powietrzu wykrywa-
ne przez Tru Pointe® Ultra. 

Opcjonalne słuchawki : Przyrząd jest sprzedawany w dwóch wersjach ze zwijany-
mi prostymi słuchawkami (Tru Pointe® Ultra) oraz z wysokiej klasy słuchawka-
mi (Tru Pointe® Ultra HD).  

SoundBlaster®  - Generator ultradźwięków rozszerzający  
możliwości Tru Pointe® Ultra  o wykrywanie nieszczelności  zbiorników, 
szczelnych pomieszczeń, obudów zamkniętych itp.. bez użycia gazów.  


