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Đặc tính kỹ thuật:
 Nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra tại các vị trí nhỏ hẹp khó tiếp cận trong các 

ngành công nghiệp như dầu khí, hoá dầu, các đường ống và bồn bể chứa…

 ISOVOLT Mobile được trang bị một ống phát tia nhỏ với bộ dây điện cao áp dài 

đến 20m có thể tiếp cận được các vị trí khó khăn mà các thiết bị chụp X-ray thông 

thường khác khó có thể đáp ứng được.

 Dải điện thế 5KV  160KV

 Dải dòng điện 0.5mA 10mA

 Thời gian chụp nhanh

 Có chế độ Dual-focus

 Có thể thay đổi nhiều loại ống phát tia X khác nhau

 Hệ thống điều khiển vi xử lý

 Áp dụng công nghệ SMD

 Thiết bị được thiết kế hoạt động liên tục (duty cycle 100%)

 Tự động khởi động 

 Lưu trữ 250 chương trình được thiết lập trong bộ nhớ cố định của thiết bị

 Màn hình LCD với 4 dòng chữ sáng và rõ ràng

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

 Được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Thông số kỹ thuật:
 Tải kết nối: 230V±10%, 50/60Hz, 3.0kVA, 16A

 Điện áp ống phát: 5 160kV (cấp chỉnh 1kV)

 Dòng điện ống phát: 0.5 10mA (cấp chỉnh 0.1mA)

 Cài đặt thời gian chụp: 0.1 99.9 giây (cấp chỉnh 0.1 hay 1 giây)

 Nhiệt độ làm mát của máy bơm WL 2001: 25ºC ở công suất 1600W

 Kích thước thiết bị:

 Máy phát điện cao áp: 870x300 mm (không có  bộ kẹp)

   1020x300 mm (có  bộ kẹp)

 Máy bơm làm mát: 320x305x510 mm

 Bàn điều khiển: 390x319x169 mm

 Xe đẩy chở thiết bị: Chiều rộng tối đa: 620 mm

 Cáp điện cao áp: 10m/20m

 Cáp điện:  10m

 Tổng trọng lượng thiết bị:

 Với cáp cao áp 10m: 151kg

 Với cáp cao áp 15m: 158kg

 Với cáp cao áp 20m: 165kg

 Điều kiện môi trường: 

 Cấp bảo vệ Ip54

 Nhiệt độ làm việc: -20°C  40°

 Nhiệt độ bảo quản: -30°C  70°C

Bộ tiêu chuẩn bao gồm:
 1 Bộ tạo nguồn cao thế 160 kV

 1 Bộ điều khiển ISOVOLT

 1 Máy bơm nước làm mát WL 2001

 1 Ống phát tia X-ray 160 M2 hoặc 160 MC 2

 1 Cáp điện cao áp dài 10m

 1 Bộ ống nhựa PVC bảo vệ cho cáp điện cao áp và 

ống nước làm mát

 1 Xe đẩy chở thiết bị

 1 Bộ ống nước làm mát và các phụ kiện

Phụ kiện tùy chọn:
 Phụ kiện cho kiểm tra ống đứng

 Dây cáp cao áp dài 15m hoặc 20m

 Bộ thước chuẩn và bộ định tâm laser

 Đèn cảnh báo an toàn flash

 Đèn cảnh báo an toàn nhấp nháy

Ống phát ISOVOLT 160 M2 0.4 / 1.5

 Điện thế max: 160kV 

    Điểm tập trung nhỏ  Điểm tập trung rộng

 Công suất tiêu thụ max:  640W  1600W

 Dòng điện phát tại Umax:  4 mA  10 mA

 Kích thước tiêu cự: (EN 12 543): 1.0mm  3.0mm

     (≈ 0.4 IEC 336)     (≈ 1.5 IEC 336)

 Góc mở chùm tia:   40°

 Tấm lọc dày:   1.0mm vật liệu Be

 Trọng lượng:    khoảng 8.5kg 

Ống phát panoramic ISOVOLT 160 MC 2

 Điện thế max:   160kV 

 Công suất tiêu thụ cực đại:  1000W

 Dòng điện phát tại Umax:   6 mA

 Kích thước tiêu cự: (EN 12 543):  0.4x4.0mm (tại 

    góc phát 0ºC)

 Kính thước tia phát:   0.3x0.3mm

 Góc mở chùm tia: (đối xứng) 40ºx360º  

 Tấm lọc dày: 0.5mm Ti + 2mm Al + 2mm H20

 Trọng lượng: khoảng 8kg (tuỳ theo kích thước cáp 

được chọn)




