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Đặc tính kỹ thuật:
 Hệ thống được thiết kế rất linh động, phù hợp cho việc kiểm tra các chi tiết máy bay, vật liệu 

composit và những vật có hình dạng phức tạp.

 Dùng phương pháp kiểm tra truyền qua kết hợp với phương pháp nhúng hoặc phun nước

 Tùy theo yêu cầu và chi tiết kiểm tra khác nhau, hệ thống được thiết kế với nhiều dạng khác 

nhau:

 Hệ thống phun nước cùng với cánh tay robot dò quét tuyến tính

 Hệ thống phun nước cùng với cánh tay robot dò quét kép

 Hệ thống nhúng cùng với cánh tay robot dò quét tuyến tính

 Hệ thống bao gồm cả hệ thống cơ khí, điện và hệ thống kiểm tra siêu âm.

 Với cánh tay robot linh hoạt, có thể di chuyển, xoay theo nhiều hướng, đầu dò Phase Array, 

B-Scan, tần số phát xung cao và dập dao động nhanh, hệ thống thực sự mang lại sự chính 

xác cao cho việc kiểm tra các vật mỏng như vỏ, cánh máy bay và các vật liệu composit.

HỆ THỐNG SIÊU ÂM CHI TIẾT CÓ HÌNH DẠNG PHỨC TẠP

HỆ THỐNG SIÊU ÂM THÉP TẤM - MODEL BPE

Đặc tính kỹ thuật:
 Hệ thống BPE được thiết kế chuyên kiểm tra các cuộn băng thép trước khi dùng nó để hàn thành 

các ống bằng phương pháp hàn hồ quang chìm (Submerged Arc Welded-SAW) hoăc hàn điện 

trở (Electrical Resistance Welded - ERW).

 Kiểm tra tách lớp hoặc tạp chất trong vật liệu cơ bản trước khi hàn thành ống.

 Kiểm tra kiểu xác suất thống kê hoặc kiểm tra toàn bộ.

 Không giới hạn kích thước và bề dày.

 Tốc độ kiểm tra từ 1 m/phút đến 20 m/phút (ống SAW) và lên đến 2 m/s (ống ERW)

 Ứng dụng trong nhà máy sản xuất ống lớn.

Đặc tính kỹ thuật:
 Kiểm tra mối hàn, kiểm tra ống

 Kiểm tra nhanh trực tuyến qua mạng

 Cho ra kết quả kiểm tra rõ ràng nhất

Thông số kỹ thuật:
 Cụm đầu dò có thể lên tới tối đa là 12 cụm

 Số kênh truyền dữ liệu tối đa là 40 kênh

 Tần số xung lặp tối đa 20 kHz trên một kênh

 Bộ khuếch đại từ 0 tới 110 dB

 Độ rộng của dải tần:0.5 tới 25 MHZ

 Giá trị điều chỉnh biên độ: từ 110dB tới 0.2dB cho từng bậc

 Dải đo từ 17mm tới 4.3m

 Độ trễ: 0 tới 6.4m

 Dải tần số: 1,2,5,10,15MHz

 Giao diện VME, Ethernet, I²C

HỆ THỐNG SIÊU ÂM DẠNG MODUL  - MODEL VIS 

HỆ THỐNG SIÊU ÂM NHÚNG - SERIES KC

Đặc tính kỹ thuật:
 Hệ thống siêu âm tự động dùng phương pháp nhúng, độ chính xác rất cao và độ tin cậy cao, 

dể sử dụng, ít cần bảo trì.

 Có rất nhiều model khác nhau, tùy vào kích thước vật kiểm tra và ứng dụng của khách hàng 

như dùng trong sản xuất hay trong phòng thí nghiệm hay là trong những nhu cầu đặc biệt 

khác.

 Có thể di chuyển và xoay theo cả 3 trục X, Y, Z.

 Kết hợp cả A, B, C - Scan.

 Hệ thống được sử dụng rộng rãi trong nghành hàng không, ô-tô, ceramic, composit, luyện 

kim, quân đội, dầu khí, plastic, năng lượng, chế tạo kim loại cơ bản...
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