
O SKF TKSU 10 é um detector ultrassônico de vazamentos que ajuda os usuários a localizar 

rapidamente vazamentos em sistemas de ar comprimido ou vácuo. O instrumento é muito 

fácil de usar, bem como oferece sensibilidade ajustável e orientação intuitiva para garantir 

resultados melhores na detecção de vazamentos.  

Qualquer sistema de ar comprimido pode enfrentar vazamentos, o que amplifica a carga sobre 

os compressores e aumenta os custos.

O TKSU 10 ajuda os usuários a localizar facilmente vazamentos à distância, mesmo em 

ambientes industriais barulhentos, por meio de seu sensor de medição de ultrassom. O 

display de OLED integrado auxilia o usuário a ajustar a sensibilidade e mostra o ruído do 

ultrassom medido do ar vazando, permitindo a quantificação dos vazamentos e a priorização 

dos reparos.

• Fácil de usar; não exige treinamento

• Detecção de vazamentos à distância em ambientes industriais barulhentos

• O display de OLED colorido auxilia no ajuste das configurações de sensibilidade e mostra os 

valores de medição

• Reduz os custos com energia e manutenção por meio da identificação e do reparo de 

vazamentos 

• Dispositivo leve e portátil com fone de ouvido industrial incluído

• Sensibilidade do sensor e volume do fone de ouvido ajustáveis de modo independente

• Sensor flexível ajuda a localizar vazamentos em locais de dif ícil acesso

• Fone de ouvido com design em volta da nuca para permitir o uso com capacete de proteção

Detecção rápida e fácil de vazamentos de ar

Detector ultrassônico de vazamentos 
TKSU 10 SKF

Detecção rápida e fácil de vazamentos de ar 

O TKSU 10 é projetado para uso em todas as indústrias que utilizam 

ar comprimido e é especialmente recomendado para os setores de 

papel e químico, bem como para oficinas com ferramentas 

pneumáticas.

Largura de banda 

do sensor

35 a 42 kHz



Informações técnicas

Designação TKSU 1O

Canal de medição 1 canal via um conector LEMO de 7 polos

Display OLED colorido

Teclado 5 teclas de função

Faixa de medição -6 a 99,9 dBµV (referência 0 dB = 1 µV)

Resolução 0,1 dBµV

Largura de banda de medição 35 a 42 kHz

Amplificação de sinal +30 a +102 por etapas de 6 dB

Amplificação 5 posições ajustáveis em etapas de 6 dB

Saída máxima +83 dB SPL com fone de ouvido fornecido

Fone de ouvido Fone de ouvido NRR Peltor HQ de 25 dB

Conector do fone de ouvido Conector estéreo de 6,35 mm (1/4 in)

Bateria 2 pilhas AA

Duração da carga das pilhas 7 horas

Temperatura operacional -10 a +50 °C (14 to 122 °F)

Classificação IP IP42

Material da carcaça ABS

Dimensões do instrumento 158 × 59 × 38,5 mm  (6.22 × 2.32 × 1.51 in)

Comprimento da haste flexível 445 mm  (17.51 in)

Peso do instrumento

(incluindo pilhas) 350 g (0.78 lb)

Dimensões da maleta de 

transporte

530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in)

Peso total (incluindo o estojo) 3 kg  (6.6 lb)
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