
Bộ tạo nguồn dòng 3 pha công suất lớn CSV-Series

 Bộ tạo nguồn dòng 3 pha công suất lớn CSV được thiết kế cho kiểm tra những 

chi tiết đặt biệt hoặc có kích thước quá lớn so với kích thước các hệ thống tiêu 

chuẩn có sẵn.

 Gồm các model: CSV-10, CSV-15, CSV-20.

 Yêu cầu điện áp và dòng đầu vào thấp nhưng có thể tạo dòng cảm ứng đầu ra 

cực lớn, dòng cảm ứng đầu ra tương ứng với 3 model là 10 000, 15 000, 20 000 

amps FWDC 3 pha.

 Mỗi model đều có 3 đầu ra FWDC độc lập.

 Bảng điều khiển PLC, hiển thị, hiệu chỉnh các thông số bộ nguồn, điều chỉnh độc 

lập cường độ dòng dầu ra.

 Có chức năng khử từ DC ( chỉ có 1 ngõ ra)

 Tùy chọn chức năng cảnh báo, nhắc nhở nguy hiểm, pasword bảo mật.

 Bộ nguồn từ CSV-Series thường được dùng để thiết kế các hệ thống kiểm tra từ 

tính theo nhu cầu của khách hàng.

Bộ tạo nguồn dòng M-Series

Hệ thống khử từ SB-Series

Hệ thống thiết kế theo nhu cầu khách hàng

 Bộ nguồn dòng M-Series là thiết bị rất phổ biến và tiện dụng. Với 4 bánh xe giúp 

dể dàng di chuyển, tạo dòng cảm ứng xoay chiều và một chiều công suất lớn.

 Điện áp vào 220V, một pha.

 Gồm nhiều model: 

 M-2030: Dòng cảm ứng ngõ ra 3000 amps AC/HWDC, cáp 4/0 đơn dài 30'.

 M-2040: Dòng cảm ứng ngõ ra 4000 amps AC/HWDC, cáp 4/0 kép dài 30'.

 M-2060: Dòng cảm ứng ngõ ra 6000 amps AC/HWDC, cáp 4/0 đơn dài 90'.

 Bảng điều khiển và màn hình số hiển thị giá trị dòng cảm ứng. 

 Công tắc chuyển đổi dòng cảm ứng AC và HWDC dễ dàng.

 Có khả năng khử từ AC.

 Tạo từ trường linh động, theo mọi hướng nhờ vào việc kết hợp với việc sử dụng 

prods, thanh dẫn trung tâm và cuộn dây ( dây cáp quấn 3-5 vòng quanh vật kiểm 

tra).

 Kích thước 44”L x 22”W x 39”H.

 Thiết bị khử từ công suất lớn, độc lập.

 Dòng cảm ứng lên đến 8000 amps

 Gồm các model: 

 SB-1416: kích thước cửa sổ khử từ 14”Wx16”H (36 cm x 41 cm)

 SB-1619: kích thước cửa sổ khử từ 16”Wx19”H (41 cm x 48 cm)

 SB-2824: kích thước cửa sổ khử từ 28”Wx24”H (71 cm x 61 cm)

 Tùy chọn chức năng tự động kích dòng cảm ứng từ.
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Bộ tạo nguồn dòng 3 pha công suất lớn CSV-Series

 Bộ tạo nguồn dòng 3 pha công suất lớn CSV được thiết kế cho kiểm tra những 

chi tiết đặt biệt hoặc có kích thước quá lớn so với kích thước các hệ thống tiêu 

chuẩn có sẵn.

 Gồm các model: CSV-10, CSV-15, CSV-20.

 Yêu cầu điện áp và dòng đầu vào thấp nhưng có thể tạo dòng cảm ứng đầu ra 

cực lớn, dòng cảm ứng đầu ra tương ứng với 3 model là 10 000, 15 000, 20 000 

amps FWDC 3 pha.

 Mỗi model đều có 3 đầu ra FWDC độc lập.

 Bảng điều khiển PLC, hiển thị, hiệu chỉnh các thông số bộ nguồn, điều chỉnh độc 

lập cường độ dòng dầu ra.

 Có chức năng khử từ DC ( chỉ có 1 ngõ ra)

 Tùy chọn chức năng cảnh báo, nhắc nhở nguy hiểm, pasword bảo mật.

 Bộ nguồn từ CSV-Series thường được dùng để thiết kế các hệ thống kiểm tra từ 

tính theo nhu cầu của khách hàng.

Bộ tạo nguồn dòng M-Series

Hệ thống khử từ SB-Series

Hệ thống thiết kế theo nhu cầu khách hàng

 Bộ nguồn dòng M-Series là thiết bị rất phổ biến và tiện dụng. Với 4 bánh xe giúp 

dể dàng di chuyển, tạo dòng cảm ứng xoay chiều và một chiều công suất lớn.

 Điện áp vào 220V, một pha.

 Gồm nhiều model: 

 M-2030: Dòng cảm ứng ngõ ra 3000 amps AC/HWDC, cáp 4/0 đơn dài 30'.

 M-2040: Dòng cảm ứng ngõ ra 4000 amps AC/HWDC, cáp 4/0 kép dài 30'.

 M-2060: Dòng cảm ứng ngõ ra 6000 amps AC/HWDC, cáp 4/0 đơn dài 90'.

 Bảng điều khiển và màn hình số hiển thị giá trị dòng cảm ứng. 

 Công tắc chuyển đổi dòng cảm ứng AC và HWDC dễ dàng.

 Có khả năng khử từ AC.

 Tạo từ trường linh động, theo mọi hướng nhờ vào việc kết hợp với việc sử dụng 

prods, thanh dẫn trung tâm và cuộn dây ( dây cáp quấn 3-5 vòng quanh vật kiểm 

tra).

 Kích thước 44”L x 22”W x 39”H.

 Thiết bị khử từ công suất lớn, độc lập.

 Dòng cảm ứng lên đến 8000 amps

 Gồm các model: 

 SB-1416: kích thước cửa sổ khử từ 14”Wx16”H (36 cm x 41 cm)

 SB-1619: kích thước cửa sổ khử từ 16”Wx19”H (41 cm x 48 cm)

 SB-2824: kích thước cửa sổ khử từ 28”Wx24”H (71 cm x 61 cm)

 Tùy chọn chức năng tự động kích dòng cảm ứng từ.
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