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THIẾT BỊ SIÊU ÂM GUIDED WAVE/ LONG RANGE UT - MODEL WAVEMAKER G4 

Mô tả chung về hệ thống:
 Wavemaker G4 là hệ thống kiểm tra và đánh giá toàn bộ tình trạng của 

đường ống, nó được dùng để xác định nhanh tình trạng hư hỏng bên trong 
và bên ngoài của đường ống. Hệ thống này cho phép kiểm tra dọc theo 
chiều dài của ống bao gồm cả nhưng nơi khó tiếp cận. Đầu dò có nhiều kich 
thước phù hợp với từng loại đường kính ống khác nhau. Khả năng ghép  
hai đầu dò có đường kính nhỏ với nhau để kiểm tra cho ống có đường kính 
lớn hơn giúp tăng tính linh hoạt của thiết bị

Đầu dò:
 Tự động nhận dạng đầu dò 

 Dải kích cỡ ống 1” tới  80” (Tùy chọn), có 
thể kết nối 2 bộ để mở  rộng dải ống kiểm 
tra lớn hơn

 Dải độ dày kiểm tra:  1mm tới 75mm

 Nhiệt độ làm việc lớn nhất:   340°C

 Độ nhạy: 1% mất vật liệu (thông thường 
cài đặt là 5%)

Thông số kỹ thuật:

 Nhiệt độ hoạt động:  -25°  40°C

 Nhiệt độ lưu trữ: -25°  60°C 

 Độ ẩm: 95% (không ngưng tụ)

 Giao tiếp:  Sử dụng màn hình  7 inch - touch screen

 Dải tần số: 8Hz  70KHz

 Độ khuếch đại: 80dB 

 Kiểm tra cùng lúc hai hướng và có thể chỉ rõ vị trí khuyết tật theo 
mọi góc (0  360°) trên chu vi của đường ống 

 Kiểm soát người vận hành với khóa cứng (i-button)

 Thời gian thu thập dữ liệu nhỏ hơn 3 phút với 20 mét chiều dài mỗi 
hướng trên một lần kiểm tra 

 Pin có khả năng hoạt động liên tục trong 8 giờ tương ứng với 30 
lần thu thập dữ liệu

 Kết nối: Wired Ethernet, USB, Wi-Fi, GPS 

 Nguồn cung cấp: AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz  

 Kích thước : 38 x 42 x 18 (cm) 

 Trọng lượng : 10.9 kg  

Phần mềm:
 Hiển thị: Un-rolled C-Scan, theo vị trí 360° đồng hồ

 Dải tần số rộng (Dynamic Frequency) và có thể điều chỉnh băng thông

 Chế độ tự quét toàn dải tần số (Frequency animation)

 Thiết lập thông số kiểm tra và phân tích kết quả

 Phần mềm mô phỏng hỗ trợ cài đặt và đánh giá kết quả kiểm tra

 Thu nhận dữ liệu đơn giản chỉ cần một nút bấm

 Chức năng hiệu chuẩn DAC với mối hàn thực tế trên ống kiểm tra 

 Kết quả được xuất dưới dạng PDF hoặc WORD Tùy chọn hiển thị biên dạng  
Linear, Logarithmic, TCG

Phụ kiện tùy chọn:
 Đầu dò HD/HT 2”, 3”, 4” với Transducer cố định

 Đầu dò EFC HT 6”, 8”, 10”, 12”, 14”, 16”, 18” 20”, 22”, 24”, 26”, 28”, 30”, 32”, 34”

 Module đầu dò HT
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