
ULTRADźWIĘKOWY 
LOKALIZATOR 

WYCIEKÓW I USZKODZEŃ 
Tru Pointe® 2100 jest specjalistycznym, elektronicznym, detektorem wycieków a zarazem monitorem stanu 
urządzeń. Jest on bardzo pomocnym narzędziem dla osób zajmujących się usuwaniem wycieków, ochroną i 
konserwacją profilaktyczną oraz planowanymi przeglądami urządzeń w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki 
zastosowaniu opatentowanej technologii przetwarzania sygnału, ultradźwiękowy lokalizator wycieków Tru 
Pointe® 2100 zapewnia najwyższą dokładność i powtarzalność pomiarów, jakie uzyskano w tej dziedzinie. 

Ultradźwiękowy przyrząd wszechstronnego zastosowania 
Tru Pointe® 2100, ze względu na swoją niezwykłą czułość na „dźwięki”, jakie towarzyszą wyciekom i tarciu, 
daje najbardziej precyzyjne odczyty pomiarów tak w prostych, jak i w złożonych instalacjach, zarówno w do-
mowych, jak i w przemysłowych. Zasada działania Tru Pointe® 2100 polega na wykrywaniu i pomiarze ultra-
dźwięków, a następnie ich konwersji w procesie zwanym heterodynowaniem na fale dźwiękowe słyszalne 
przez człowieka. Tru Pointe® 2100 pozwala zlokalizować miejsce awarii wykrywając ultradźwięki generowa-
ne przez wycieki tak na zewnątrz, jak i wewnątrz urządzeń, tarcie łożysk i różnych elementów, uszkodzeń 
wewnątrz zaworów, czy odwadniaczy pary. 

W pierwszej kolejności Tru Pointe® 2100 wykorzystuje dwa programowo sterowane czujniki, pierwszy wy-
krywa wycieki zewnętrzne, przy których ultradźwięki rozchodzą się w powietrzu oraz drugi do wykrywania i 
lokalizacji wycieków wewnętrznych, czy też odgłosów docierających się łożysk. Łatwość obsługi i interpreta-
cji wyników pomiarów zapewniają dwa wskaźniki: słupkowy wskaźnik diodowy z funkcją zapamiętania war-
tości szczytowej i alfanumeryczny wyświetlacz wielofunkcyjny przewidziany m.in. do konfiguracji przyrządu i 
do dokładnych odczytów pomiarów. 

Tru Pointe® 2100 lokalizuje zewnętrzne wycieki sprężonego powietrza i gazów wykrywając dźwięki w 
dwóch zakresach fal: 26 kHz-34 kHz (dolny zakres) i 34 kHz-42 kHz (górny zakres). Natomiast przy pomocy 
opatentowanej sondy Touch Probe, wykrywane są wewnętrzne wycieki wytwarzające ultradźwięki o zakre-
sach 16 kHz-24 kHz (dolny zakres) i 34 kHz-42 kHz (górny zakres). Dodatkowo jako jedyny posiada funkcję 
zbliżoną do stetoskopu mierząc pasmo akustyczne w zakresie 0 -10kHz. 
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Tru Pointe® 2100 : Dane techniczne i cechy 
• Wykrywa wyciek gazu z odległości  9 - 12 m  z otworu o średnicy 0,127 mm, 
                                                           przy ciśnieniu 34,4 kPa , zależnie od poziomu szumu tła 

• Lokalizuje wycieki DOWOLNYCH gazów, niezależnie od ich składu chemicznego i stężenia 

• Idealny do kontroli odwadniaczy pary, łożysk i zaworów 

• Na wynik pomiaru nie ma wpływu obecność żadnego gazu ani dźwięków w badanym otoczeniu 

• Wynik pomiaru jest niezależny od zmian temperatury ani od tego, czy wieje wiatr 

• W skład zestawu wchodzą: Tru Pointe® 2100 oraz  wysokiej jakości słuchawki ograniczające  
     poziom hałasu, sonda Touch Probe długości 15 cm, przedłużenie sondy dł. 7,6 cm, falowód  
      dł.15 cm. Całość mieści się i jest zapakowana w walizce/ futerale z twardego plastiku wyściełanym gąbką 

• Unikalny system kontroli wzmocnienia AudioZoom™ 

Tru Pointe® 2100  Dane techniczne : 

Mechaniczne: 

Wymiary 20,78cm x 61mm x 22,22mm 

Waga 233 g wraz z bateriami 

Obudowa Z odpornego na udar PCV i aluminium 

Złącze audio Standardowe 3,5 mm, stereo  

Elektryczne : 

Czułość czujnika dźwięków rozcho-
dzących się w powietrzu 

-80db/V-µbar 

Przetwarzanie ultradźwięków Heterodyna z kontrolą cyfrową 

Zakres częstotliwości pracy czujni-
ka  dźwięków rozchodzących się w 
powietrzu 

34kHz-42kHz 

26kHz-34kHz 

Zakres częstotliwości pracy czujni-
ka  sondy dotykowej (Touch Probe) 

16kHz-24kHz 

34kHz-42kHz 

0 -10kHz 

Przyciski 4 przyciski ( z AudioZoom TM) 

Sygnał wyjściowy audio 0Hz do 4kHz 

Wskaźnik optyczny 
20-to elementowy wskaźnik diodowy z funkcją 
zapamiętania wartości szczytowej Peak Hold i 
oddzielny wyświetlacz alfanumeryczny 

Przetwornik sygnału Heterodyna 

Wskaźnik pracy urządzenia (ON) Na wyświetlaczu cyfrowym 

Rodzaj baterii — zasilanie 9V 

Czas pracy 55-80 h 

 

W połączeniu z ultradźwiękowym generatorem dźwięku SoundBlaster®, Tru Pointe® 
2100 umożliwia wykrywanie wycieków w zbiornikach, obudowach,  za drzwiami i oknami 
budynków, szybami, w chłodniach, w lukach pomieszczeń okrętowych i przedziałach. 

Numer katalogowy 

Tru Pointe® 2100 Ultradźwiękowy  lokalizator wycieków 

28-8003   
Tru Pointe® 2100 Ultradźwiękowy  lokalizator  
wycieków i uszkodzeń – zestaw 

28-8013  

Tru Pointe® 2100 Ultradźwiękowy  lokalizator 
wycieków i uszkodzeń z generatorem  SoundBla-
ster® - zestaw 

    Import, Dystrybucja, Sprzedaż, Serwis 
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