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ỐNG PHÁT TIA X 200KV LÀM MÁT BẰNG NƯỚC - MODEL ERESCO 42 MF4-W 

                     www.ndt-vn.com

Đặc tính kỹ thuật:
Ống phát tia

 Dải điện thế 5KV  200KV

 Dải dòng điện 0.5mA 10mA

 Khả năng xuyên sâu (Fe) 42mm(t=10 phút, D= 2.0, FFD=700 mm, film D7) 

 Độ ổn định điện áp và dòng điện cao ( 1%)

 Trung hoà qua vỏ máy, cửa sổ bằng vật liệu Be, đèn phát bằng gốm kim loại

 Độ mở chùm tia: 40° x 60°

 Cách điện cao thế bằng khí làm giảm trọng lượng và kích thước máy

 Chu trình công suất đạt 100% (nhiệt độ môi trường 30°C)

 Chứng nhận khả năng tương thích điện từ EMC theo EN 55011 / IEC 801

 Chứng nhận CE, BFS (PTB Approval), NFC 74100

 Khả năng chống nước và chống sốc theo chuẩn bảo vệ IP65

Bàn điều khiển  ERESCO MF4

 Có màn hiển thị rộng, kích thước nhỏ; cấp bảo vệ IP 65

 Công nghệ điều khiển SMD 

 Có đèn báo trạng thái hoạt động

 Chương trình warm-up tự động thông minh

 Tích hợp sẵn bảng thời gian chiếu để tính toán tự động

 Cài đặt "Power mode" để tính toán thời gian chụp ngắn nhất

 Tự động nhận biết ống phát tia X

 Lưu trữ 250 chương trình chụp trong bộ nhớ không bị mất

 Nút Emergency-Stop phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế

 Chứng nhận khả năng tương thích điện trường EMC theo EN55011/ IEC 801

Thông số kỹ thuật:
 Đèn phát tia X loại 200kV bằng kim loại – gốm với anốt bằng 

Tungsten

 Góc của bia chắn 20°

 Tấm lọc dày 0.8 mm ± 0.1 mm bằng Be

 Góc mở của chùm tia: 40° x 60°

 Kích thước điểm phát (EN 12 543) 3.0 mm

 Dải điện thế hoạt động của ống phát: 5 - 200kV (theo bảng 
công suất), bước 1V

 Cường độ dòng điện trong ống: 0.5 - 10 mA (4.5 mA /200kV), 
bước chỉnh 0.1mA

 Độ ổn định dòng điện và điện thế : ± 1%

 Công suất liên tục 900W

 Chu trình công suất (Nhiệt đô ̣ môi trường 30°C): 100%

 Công suất đầu vào tối đa : 1.6 kVA

 Trọng lượng ống phát: 26.8 kg (59.1 lbs)

 Cấp bảo vệ Ip65

 Lưu lượng nước làm mát tối thiểu: 2.5l/phút

 Áp suất nước làm mát tối đa: 10 bar

 Nước làm mát: nước sinh hoạt

Bộ tiêu chuẩn bao gồm:
 Ống phát tia, bàn điều khiển

 Túi đựng

 Cáp nối ống phát 20 m

 Cáp nguồn 10 m

 Bơm nước làm mát kèm bộ giám sát lưu lượng và 10m cáp

 1 cặp ống dẫn nước dài 10m

 Phụ kiện thay thế (cầu chì, bóng đèn)

 Hướng dẫn sử dụng.

Phụ kiện tuỳ chọn:
 Dụng cụ căn tâm laser

 Hộp đựng nhôm cho ống phát ERESCO

 Hộp đựng nhôm cho bàn điều khiển ERESCO

 Giá 4 chân có ray cho ống phát

 Bracing belt rộng 36mm, dài 4m

 Bộ màn chắn để điều chỉnh kích thước cửa sổ phát tia

 Nắp chì đậy cửa sổ ống phát
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ERESCO 42 MF4-W
Belichtungsdiagramm
FFA = 700 mm  D7Pb  S = 2,0

Exposure Diagram
FFD = 700 mm (27.5")  D7Pb  D = 2.0
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