
1. Đặc tính kỹ thuật: 
 INTROS là thiết bị được thiết kế đặc biệt cho kiểm không phá hủy cáp thép, với độ chính xác và độ 

tin cậy cao, cho phép sử dụng trong những điều kiện khắc nghiệt

 Thiết bị phù hợp theo tiêu chuẩn ASNT E 1571; chống cháy nổ và cấp bảo vệ IP 65

 Thiết bị được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp khai thác quặng mỏ, cáp treo, thang máy, cáp 

cẩu, cáp đường ray xe lửa, cầu dây văng… cho mọi kích thước cáp thép. 

 Có thể kiểm tra cả cáp thép dạng tròn, dạng phẳng, kể cả có lớp phủ cao su bên ngoài.

 Kiểm tra nhanh và chính xác, có thể phân tích trên mềm máy vi tính.

 Dễ dàng, sử dụng, không cần chuẩn bị mẫu

Nguyên lý hoạt động: 
 INTROS sử dụng nguyên lý kiểm tra bằng phương pháp từ dư(MFL).Bộ đầu từ di chuyển dọc theo 

cáp trong suốt quá trình kiểm tra, cáp sẽ được từ hóa theo chiều dọc. Khi gặp khuyết tật từ thông sẽ 
thay đổi và cảm biến sẽ ghi nhận lại thông số LMA và LF tương ứng với khuyết tật

Kiểm tra cáp treo 
ngoài trời

Kiểm tra cáp cẩu

Kiểm tra cáp nâng 
trong khai thác mỏ

Kiểm tra cáp 
cầu dây văng
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Nguyên lý hoạt động

Các loại đầu từ và phạm vi ứng dụng 

Hình ảnh Model Loại cáp Kích thước/ Khối lượngThông số kỹ thuật

MB 8-24

  MH 6-24

 MH 20-40

MH 40-64

MH 24-64

MH 60-85

MH 80-120

MH 100-150

Tròn

Ø 8...24 mm

Tròn

Ø 6...24 mm

Tròn

Ø 20...40 mm

Tròn

Ø 40...64 mm

Ø 24...64 mm

Tròn

Ø 60-85 mm

Tròn

Ø 80-120 mm

Ø 100-150 mm

348 x 88 x 224 mm
2,8 kg 

235 x 230 x 64 mm
3 kg 

330 x 205 x 190 mm
8 kg 

330 x 235 x 190 mm
15 kg 

690 x 526 x 288 mm
60 kg

895 x 520 x 440 mm
80 kg (MH 80-120)
124 kg (MH 100-150)

  MH 6-24F

Tròn

Ø 6...24 mm

264 x 188 x 66 mm
8kg 

MH 24-64 M3
Tròn

Ø 24...64 mm

330 x 235 x 190 mm
16 kg 

Cấp chính xác LMA ±2%
Tốc độ kiểm tra 0-1 m/s
Cảm biến: 3 cặp
Cấp bảo vệ Ip54

Cấp chính xác LMA ±2%
Tốc độ kiểm tra 0-2 m/s
Cảm biến: 3 cặp
Cấp bảo vệ Ip54

Cấp chính xác LMA ±1%
Tốc độ kiểm tra 0-2 m/s
Cảm biến: 3 cặp
Cấp bảo vệ Ip54

Cấp chính xác LMA ±1%
Tốc độ kiểm tra 0-2 m/s
Cảm biến: 1 cặp
Cấp bảo vệ Ip65

Cấp chính xác LMA ±1%
Tốc độ kiểm tra 0-2 m/s
Cảm biến: 8 cặp
Cấp bảo vệ Ip65

Cấp chính xác LMA ±2%
Tốc độ kiểm tra 0,2-1,5 
m/s
Cảm biến: 5 cặp
Cấp bảo vệ Ip54

Cấp chính xác LMA ±2%
Tốc độ kiểm tra 0,2-1,5 m/s
Cảm biến: 8 cặp(MH 80-
120)
Cảm biến: 10 cặp (MH 100-
150)
Cấp bảo vệ Ip54

Cấp chính xác LMA ±1%
Tốc độ kiểm tra 0-2 m/s
Cảm biến: 3 cặp (MH 24-64)
Cảm biến: 1 cặp (MH 40-64)
Cấp bảo vệ IP54 (MH 24-64)
Cấp bảo vệ IP65 (MH 40-64)

3. Bộ tiêu chuẩn bao gồm: Thiết bị ghi nhận dữ liệu (data logger), phần mềm, một hoặc 
nhiều đầu từ tương ứng với kích thước cáp

2. Thông số kỹ thuật:
Bộ bị ghi nhận dữ liệu (data logger):
 Kết nối trực tiếp với đầu từ, kích thước nhỏ gọn, cầm tay; chạy bằng pin xạc, cấp bảo vệ IP65, 

chống cháy nổ.
 Có khả năng hiển thị và lưu trữ giá trị đo LMA, LF và khoảng cách 
 Có bộ nhớ lưu trữ kết quả đo đến 30,000m cáp. Có cổng kết nối với máy tính. Pin hoạt động liên tục 

6 giờ 
 Khối lượng 0,8 kg , kích thước 85x35x230mm

Phầm mềm WINTROS:
 WINTROS giúp phân tích kết quả thu nhận được, so sánh kết quả giữa những lần đo khác nhau, nối 

hoặc cắt các giản đồ thể hiện kết quả và đưa ra kết quả báo cáo dạng excel hoặc pdf….

 WINTROS-RTV giúp hiển thị kết quả đo online, lựa chọn kênh hiển thị trong quá trình thu nhập dữ 

liệu , phân tích kết quả thu nhận được, so sánh kết quả giữa những lần đo khác nhau, nối hoặc cắt 

các giản đồ thể hiện kết quả và đưa ra kết quả báo cáo dạng excel hoặc pdf…

Đầu từ

Bộ ghi nhận dữ liệu

Phần mềm




