
BỘ TẠO NGUỒN DÒNG XÁCH TAY P-Series & GIÁ THỬ MAG KIT

Mã số:
Model P-70: 190575-1
Model P-1500:198500

Bộ thiết bị kiểm tra từ tính-Standard Mag Kit
Bao gồm: 
Bàn dài 39", cuộn dây từ hóa 11" ( mã số 69420) và bộ tạo nguồn P-70 hoặc P-1500.
Mã số: 69360-11

Prod sets

 Prod sets là điện cực cầm tay có thể cho dòng cảm 

ứng từ xuyên qua mối hàn, vật đúc, rèn...

  Prod sets bao gồm đầu cố định và dây cáp điều 

khiển 20' cùng với nút nhấn đóng ngắt dòng điện 

cảm ứng.

 Prod sets để hoạt động phải gắn với bộ tạo nguồn.

 Các prod độc lập,linh hoạt, tùy ý thay đổi khoảng 

cách các prod và rất thuận tiện cho việc từ hóa các 

vật có hình dạng phức tạp.

 Loại prod sets có phích cắm 3 chân dùng với bộ 

tạo nguồn  P-Series.

 Loại prod sets có phích cắm 4 chân dùng với bộ 

tạo nguồn  M-Series và CSV-Series .

 Mã số: 157662 , dùng với P-Series

               157660 , dùng với M-Series và CSV-Series

Cuộn dây từ hóa di động (L-10)

Là thiết bị từ hóa cầm tay, tạo từ trường dọc, dùng cho kiểm tra các 
vết nứt bề mặt.
Được bao bọc bởi lớp vỏ cao su cách điện và chống ăn mòn.
Kích thước: Đường kính trong 10", đường kính ngoài 15".
Được trang bị con tắc đạp chân để đóng ngắt dòng cảm ứng.
Chiều dài dây cáp: 10' 
Nguồn cung cấp: 230V, 50 hz.
Tạo dòng lớn 2,800 ampe vòng
Mã số: 50651

Cuộn dây từ hóa cho thiết bị cố định

Mã số:    28501  12" ID

28511  16" ID

28531  20" ID

28541  25" ID

Cuộn dây từ hóa cho thiết bị cố định:

PHỤ KIỆN KIỂM TRA TỪ TÍNH

Thông số kỹ thuật:
   Model P-70    Model P-1500
Kích thước:  44.5 x 23 x 19.1 (cm)   55.8 x 24.3 x 24.3 (cm)
Dòng đầu ra:   750 amps, AC or HWDC  1500 amps, AC or HWDC 
Điện áp cấp:   230 VAC, 50/60 hz   230 VAC, 50/60 hz 
Dòng đường dây:   13 amps @ 230 VAC  42 amps @ 230 VAC 
Chu trình làm việc tối đa:     2 phút ON     2 phút ON
   2 phút OFF       2 phút OFF
Khối lượng:    35 lbs (15.9 kg)    93 lbs (42.2 kg)

Đặc tính:
 Tạo dòng cảm ứng xoay chiều để phát hiện các khuyết tật bề mặt, có thể đổi cáp kết nối 

sang dòng một chiều chỉnh lưu nửa chu kỳ (HWDC) cho việc kiểm tra các khuyết tật dưới 
lớp bề mặt. 

 xác định khuyết tật theo mọi hướng sử dụng prod, thanh dẫn trung tâm, hoặc cuộn dây.
 Có thể khử từ dư trong chế độ xoay chiều bằng cách giảm từ từ dòng điện cảm ứng về 0.
 Tích hợp bộ ngắt mạch tự động.
 Bộ tạo nguồn dạng cầm tay P-Series được ứng dụng rộng rải và rất thuận tiện trong 

phương pháp kiểm tra từ tính. Nó có thể kiểm tra được các chi tiết lớn, nặng; có thể sử 
dụng như thiết bị di động hoặc gắn vào bộ cố định.

Dây cáp cuốn, có vỏ bọc, chiều dài 
chuẩn 15' đến 20'. Dùng để từ hóa 
bằng cách quấn quanh vật kiểm tra 
và 2 đầu cáp được  nối vào 2 cực của 
bộ tạo nguồn từ.

Dây cáp cuốn

Thanh dẫn trung tâm
Là các thanh đồng, gắn vào 2 cực bộ nguồn từ 
tạo từ trường vòng. Các kích thước tiêu chuẩn:
Mã số:  111203 3/4" x 24"
 111204  1" x 18"
 111202  1/2"  x 12"

Thanh dẫn trung tâm

  101                     www.ndt-vn.com

Bộ tạo nguồn dòng xách tay:




