
THIẾT BỊ DÒNG XOÁY GIAO DIỆN THÔNG MINH - MODEL MENTOR EM

Đặc tính kỹ thuật:
 Hỗ trợ 2 kênh, 4 tần số

 Màn hình touch screen 10,4”  XVGA cảm ứng đa điểm độ phân giải cao 
1024x768 pixel màu tương thích với nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau

 Màn hìnhđược chia theo hai chế độ hiển thị khác nhau giúp nhận dạng và

đánh giá khuyết tật rõ ràng 

 Hiển thị dạng pha, biên độ theo thời gian và dạng đồ thị

 Kết nối, phân tích và trao đổi dữ liệu với PC qua cổng USB, 6 Bluetooth, 
WIFI

 Chức năng lưu trữ cao 8Gb SSD với giá trị cài đặt và kết quả kiểm tra

 Tương thích với đầu dò của nhiều hãng sản xuất

Các ứng dụng cơ bản:
 Kiểm tra nhanh khuyết tật trên bề mặt và dưới lớp bề mặt

 Đo độ dẫn điện để đánh giá và phân loại vật liệu

 Xác định độ ăn mòn vật liệu

 Kiểm tra trên vật liêu nhiều lớp

 Đo chiều dày lớp phủ

 Kiểm tra mối hàn

 Kiểm tra ống và bồn bể

Bộ kít Mentor EM bao gồm:
 Máy chính Mentor EM, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, pin xạc 

Lithium-Ion, bộ xạc cho pin Lithium-Ion, phần mềm thiết lập quy trình 
kiểm tra Mentor Creater, cáp USB, bộ chuyển đổi chân cắm lemo 12w 
sang BNC, vali  đựng máy

Phụ kiện cho 1 số ứng dụng phổ biến:
 Bộ kít đầu dò kiểm tra mối hàn (ASP1P2)

 Bộ kít đầu dò kiểm tra khuyết tật dưới lớp bề mặt (ASP2P2)

 Bộ kít đầu dò đo độ điện dẫn vật liệu (ASP3P2)

Phụ kiện tuỳ chọn khác: Lựa chọn đầu dò ở trang 52 hoặc liên hệ 

để có tài liệu chi tiết

Thông số kỹ thuật:

Biểu đồ độ truyền sâu theo tần số
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 Màn hình:                        cảm ứng đa điểm

 Kích thước:                    10,4”

 Độ phân giải XVGA:        1024x768

 Kiểu hiển thị:            Trở kháng, thời gian, thác nước và đồ thị 
(Trace Recall with Colour Enhancement of 
Overlapped Live)

 Phần mềm lập kế hoạch: MENTOR CREATE

 Phần mềm kết nối:         VNC VIEWER (kết nối PC, MOCHA VN 
LITE (kết nối Iphone)

  Tần số:                           10 Hz –› 6MHz

 Độ khuyếch đại:              0 –› 120 dB. cấp chỉnh 0.1 dB

 Độ khuyếch đại nhận:      0 –› 34dB

 Dải pha:                          0 –› 359.9°

 Bộ lọc:                             Bộ lọc tần số cao

             Bộ lọc tần số thấp

 Chế độ quay:                   Chế độ quay cao

                                           Chế độ quay thấp

 Chế độ làm việc:              Đo độ điện dẫn

Đo chiều dày lớp phủ

Chế độ đầu dò quay

Chế độ Competitor Scanner

Chế độ Split Screen, Time Base/ Spot

Chế độ tần số kép kiểm tra mối hàn

 Tốc độ lấy mẫu:               50 Khz

 Môi trường:                     IP65 (chống bụi và nước tuyệt đối)

 Ngôn ngữ sử dụng:        Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào 

Nha, Trung Quốc, Nhật Bản

 Trọng lượng máy:            2.5 kg

 Kích thước:                     295mm x 230mm x 60mm

 Nhiệt độ làm việc:            -20 °C–›  55 °C

 Cổng xuất kết nối:           Wifi, 6 cổng Bluetooth, VGA

 Tín hiệu cảnh báo:            Alarm 2 cổng

 Kết nối đầu dò:                 12 way lemo (tùy chọn 1 hoặc 2 cổng)

 Số kênh (chanel):            1 kênh hoặc 2 kênh

 Thời gian sử dụng pin:     4h; 6h khi sử dụng với pin ngoài

 Lưu trữ dữ liệu:                8Gb SSD

 Định dạng lưu trữ:            Video: MPGE 4, Type 10

    Hình ảnh: BMP, JPG

Kết quả kiểm tra ống với nhiều kênh, nhiều tần số
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Thiết lập quy trình kiểm tra với phần mềm Mentor Creater, hiển thị quy trình được thiết lập với hướng dẫn chi 

tiết và giao diện tùy chỉnh:

Inspection

Kết nối nhanh các thiết bị thông minh: điện thoại, Ipad, máy tính...

Workflow Description Test Block Description Calibrate for Paint Layer

Calibrate for WeldRotate SignalScanning Technique

Inspection
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Xem thêm website  hoặc liên hệ với chúng tôi để có thêm tài liệu đầu dò chi tiết*** www.ndt-vn.com




