
                             HỆ THỐNG X-RAY KIỂM TRA CẮT LỚP (CT)   

                                  CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI MODEL: Y.MU2000-D  

Ứng dụng: 

- Hệ thống Y.MU2000-D  được thiết kế cho 

việc kiểm tra khuyết tật chi tiết đúc, cơ khí, 

các sản phẩm từ gia công cơ khí, vv. 

- Hệ thống có thể đo lường kích thước của 

khuyết tật và kích thước của vật mẫu một 

cách chính xác, có khả năng tái tạo bản vẽ 

3D và xuất sang bản vẽ Cad phục vụ cho 

việc nghiên cứu chế tạo các chi tiết mới. 

- Hệ thống có thể giúp chúng ta nhìn được 

xuyên suốt bên trong, đo lường các sự khác 

biệt bên trong của vật mẫu (về thể khối hoặc 

kích thước), hỗ trợ cho việc nghiên cứu về 

khoáng sản, địa chất hoặc Kết cấu vật thể. 



Đăc tính kỹ thuật: 

Tính năng Model :Y.MU2000-D Standard Model: Y.MU2000-D XL 

160 kV 225 kV 320 kV 450 kV 160 kV 225 kV 320 kV 450 kV 

1- Tính năng của thiết bị cho mẫu kiểm tra 

Khả năng kiểm tra mẫu 

ở chế độ 2D 

600 mm x 900 mm 800 mm x 1,500 mm 

Khả năng kiểm tra mẫu 

ở chế độ (CT) (tròn 

cao) 

170 mm x 150 mm 180 mm x 160 mm 

Khối lượng mẫu lớn 

nhất 

60 kg (optional 200 kg) 60 kg (optional 200 kg) 

Bộ gá và quay mẫu 

- Khả năng quay  mẫu 

tấm Max 

400 mm / 600 mm 400 mm / 600 mm 

- Mâm cặp mẫu ba hàm 160 mm / 200 mm 160 mm / 200 mm 

 

Góc mở của chùm phát 

tia 

± 30° (opt. ± 45°) ± 20° ± 30° (opt. ± 45°) ± 20° 

2- Thông tin buồng chụp  bức xạ. 

Được che chắn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Chiều rộng 2,200 mm 2,250 mm 2,400 mm 2,900 mm 2,650 mm 2,700 mm 3,000 mm 3,500 mm 

Chiều cao 2,700 mm 2,750 mm 2,750 mm 2,800 mm 3,300 mm 3,350 mm 3,500 mm 3,550 mm 

Chiều sâu 1,800 mm 1,850 mm 1,950 mm 2,500 mm 2,050 mm 2,100 mm 2,200 mm 2,750 mm 

Trọng lượng 4 T 6.5T 10T 19 T 6 T 10 T 15 T 25 T 



Tính năng Model :Y.MU2000-D Standard Model: Y.MU2000-D XL 

160 kV 225 kV 320 kV 450 kV 160 kV 225 kV 320 kV 450 kV 

3- Cửa buồng chụp 

Rộng x Cao from 760 mm x 1,150 mm from 1,100 mm x 1,700 mm 

Thời gian đóng/Mở 2S 3S 4S 5S 2S 3S 5S 6S 

4- Đầu phát tia 

Vùng hoạt động 200 mm x 200 mm 200 mm x 200 mm 

Điểm ảnh (độ phân 

dải) 

200 m/400m 200 m/400m 

 

Tỷ lệ khung hình (14-

bit detector) 

15 fps / 30 fps 15 fps / 30 fps 

Khoảng cách ống 

Xray đến đầu phát 

695 mm – 995 mm 945 mm – 1,245 mm 

5- Bộ điều khiển – giao tiếp 

Rộng x cao x sâu 1,200 mm x 1,800 mm x 1,300 mm 

Nguồn cấp 1 x 230 V, 50 Hz / 60 Hz 

Công suất Max, 5KW 

Trọng lượng 250 kg 



GIỚI THIỆU NGHỆ THUẬT PHÁT HIỆN KHUYẾT TẬT: 

• Là một nhà tiên phong trên thế giới trong công nghệ kiểm tra không phá hủy X-ray, YXLON đã làm chủ 
nghệ thuật phát hiện. Dựa trên nhiều kinh nghiệm trong thiết kế máy  X-ray và các giải pháp CT của chúng 

tôi, chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi đạt được kết quả xuất sắc trong thủ tục kiểm tra sản xuất cũng 

như nghiên cứu khoa học và dự án phát triển.  

• Làm vô hình nhìn thấy được bên trong vật  - đó là những gì chúng tôi gọi nghệ thuật phát hiện trong suốt. 

• Các sản phẩm ngành công nghiệp vấn đề bạn đang quan tâm, bạn sẽ nhận được hình ảnh chính xác nhờ hệ 

thống thông minh của chúng tôi.  

• việc đa dạng danh mục đầu tư YXLON bao phủ rộng nhất nhiều kích cỡ và chất liệu. Model  

 Y.MU2000-D tập trung vào chất lượng kiểm tra tất cả các loại phụ tùng đúc. Bởi vì nó có thể dễ dàng nâng 

cấp lên hệ CT  (3D) nó hỗ trợ bạn  trong việc thực hiện yêu cầu chất lượng hiện tại và trong tương lai có 

hiệu quả. YXLON đang cố gắng  đưa ra giải pháp và hệ thống cao cấp thử nghiệm. Nó đan xen nhẹ nhàng 

vào các quá trình thực hiện của bạn, đảm bảo nhanh chóng, công việc trực quan và thời gian hoạt động  
ngắn. Thiết bị sẽ chụp và View lại hình ản của các vật cả bên trong và bên ngoài, bạn có thể nhìn thấy cấu 
trúc hình khối của vật xuyên suốt từ trong ra ngoài, cho phép bạn làm tất cả các phép đo lường và phân 

tích. 

 Đặc biệt, Mạng lưới  dịch vụ của YXLON trên toàn thế giới là yếu tố quan trọng để giúp bạn nhanh chóng 

trong việc bảo hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị khi  cần. 


