
Bộ tiêu chuẩn bao gồm:
 Máy tính và phầm mềm

 Bộ UTR remote Ultrasonic Head

 Bộ đầu dò, nêm, cáp nối đầu dò và bộ cáp nối umbilical

 Bộ đường dẫn hướng (Guide Bands)

 Hướng dẫn sử dụng, chứng chỉ nhà sản xuất

Phụ kiện tùy chọn:
 Khối chuẩn (calibration box)

 Máy phát (sử dụng khi không dùng biến tần cùng với nguồn điện của xe)

 Két chứa nước 

Đặc tính kỹ thuật
 Kiểm tra mối hàn xung quanh ống

 Đường kính ống kiểm tra: 200 mm (8 in) �
 Chiều dày kiểm tra: 6mm tới 35 mm (1/4 in tới 1-1/2 in)

 Các đường hàn kiểm tra: CRC-Evans, J, V, double V, X và các kiểu khác

 Các tiêu chuẩn kiểm tra: API 1104, DNV2000-OS-F101, CSAZ-662, ....

 Nguồn cấp cho máy 120V đến 240V (xoay chiều), tần số 50/60Hz
o o o o Môi trường làm việc: -50 C tới 60 C ( -58 F tới 140 F) 

 Cấp bảo vệ  Ip65 

 Trọng lượng và kích thước của các phần trong hệ thống:

 UTM Box - 635 mm x 635 mm x 584 mm 66 kg (145 lbs) 

 UTR Box - 635 mm x 635 mm x 356 mm 32 kg (87 lbs)

 Scanner Box - 635 mm x 457 mm x 483 mm 39 kg (105 lbs)

 Spare Parts Box - 559 mm x 533 mm x 432 mm 36 kg (97 lbs)

 Umbilical Box - 635 mm x 635 mm x 254 mm 30 kg (81 lbs) 

 Phương pháp siêu âm: kết hợp phương pháp phased array, xung dội, truyền qua 

TOFD.

 Máy có khả năng chống sốc, chống rung động nên cho ra kết quả kiểm tra tin cậy 

và rất ít bị ảnh hưởng bởi môi trường

 Kết nối với máy tính và lưu lại quá trình kiểm tra trên máy tính 

 Tự động ghi lại các thông số kiểm tra trên máy tính

 Có khả năng chống nhiễu điện từ

 Tự động tính toán và lập qui trình kiểm tra

 Tự động thiết kế khối chuẩn

 Số lượng kênh: 64/128 Phased Array, và 16 Conventional UT hoặc 32 

Conventional UT

 Màn hình hiển thị: Twin Gate Strip Chart, B-scan và TOFD

 Độ phân giải biên độ: 1%

 Conventional UT & TOFD

 Tốc độ quét: lên đến 100 mm/sec (4“/sec)

 Bộ phát xung: 80 – 250 V

 Độ khuyết đại: 80 dB

 Dải tần số: 1 - 15 Mhz

 Độ phân giải TOFD nhỏ nhất: 0.1 mm (0,004 in)

 Phased Array UT 

 Tốc độ quét: lên đến 100 mm/sec (4“/sec)

 Bộ phát xung: 50 - 120 V (Xung vuông với độ rộng xung lớn nhất 500 ns)

 Dải tần số: 3 - 11 Mhz

 Đầu dò:  2 x 64 biến tử tuyến tính 

  4 x 32 biến tử tuyến tính
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Tự động kiểm tra mối hàn quanh ống

Làm việc trong môi trường khắc nghiệt

Hệ thống máy tính và phần mềm chuyên dụng 
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Hệ thống & phụ kiện liên quan có tính cơ động cao




