
 

 

 

 

 Khái quát chung: 

Máy siêu âm khuyết tật thế hệ mới ứng dụng các công nghệ vi xử lý nhanh, với kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi 
về sản xuất các dụng cụ siêu âm, cho phép chúng tôi phát triển thực sự tiên tiến, mang tính cách mạng siêu âm dò 
khuyết tật, tạo ra thiết bị DIO1000 với các thông số và chức năng tốt nhất. 

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: 

Cân bằng tốt giữa thái và chức năng: 

giải pháp dễ dàng cho các ứng dụng hàng ngày của bạn như trong hội thảo, 

phòng thí nghiệm và ngoài trời. Do xử lý tự điều chỉnh, 

việc đo lường trên bất kỳ bề mặt bạn gặp phải, 

thậm chí trên các bề mặt tròn đều rất ổn định. 

màn hình LCD màu sắc tươi sáng, độ phân dải  1024 x 768 
pixel, Mầu sắc thay đổi phù hợp cho quan sát trên màn hình. 

hiệu suất tối ưu và kết nối mở rộng. 

Nhẹ 1,28 kg / 3,04 lbs, gọn nhẹ. 

Thiết bị siêu âm DIO 1000 kết hợp những ưu điểm mạnh mẽ 

thiết kế kỹ thuật số với các thông tin chi tiết về sóng âm, 

mang lại những "kết quả chính xác và hiệu quả", sử dụng tỷ 
lệ lấy mẫu của 200 MHz. 

Chức năng EMAT là phương pháp kiểm tra không tiếp xúc,  
được sử dụng kiểm tra ăn mòn, nứt rỗ bên trong hoặc kiểm 
tra các bề mặt cong khó tiếp xúc. 

 

Thiết bị siêu khuyết tật mối hàn di động. 

Model DIO1000 SFE 



 

 

 
Tích hợp  sẵn DAC, JIS-DAC, AWS D1.1. 

Tự động chuẩn máy 2 điểm, Automatic Thicknessmeter, Auto Gain, Auto Freeze, Automatic Calibration, Curved 
Surface Measurement. 

Chế độ B-Scan – quét chiều dày. 

CÁC ỨNG DỤNG:  

• Không gian vũ trụ - thử nghiệm tổng hợp 

• Sản xuất thép 

- Đúc lớn, thép cuộn cán nóng và lạnh 

• Kỹ thuật - mối hàn và khớp 

• Đường sắt - nút giao theo dõi bằng thép mangan 

• Năng lượng - mối hàn Austenit, trục ổ đĩa, vv 

• Ô tô - kiểm tra mối hàn tại chỗ 

• ứng dụng tùy theo yêu cầu để chỉnh máy. 
 

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: 

Màn hình: TFT màu ánh sáng mặt trời, 1024 (w) x 768 
(h) 

Hiển thị Tốc độ cập nhật: tối thiểu 60 Hz 

Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến 60 ° C 

Nhiệt độ lưu trữ: -40 ° C đến 70 ° C 

Thời gian hoạt động Pin: lên đến 10 giờ 

Bộ nhớ trong: 4-16 GB (lưu trữ đến 40000 A-Quét) 

Kích thước: 224 x 188 x 34 mm 

Trọng lượng: 0,74 kg không bao gồm pin + 0,54 kg pin 

Kết nối máy tính: Phù hợp các hề điều hành: Windows 
Vista, Windows XP, Windows 2000. 

Cổng giao tiếp: USB, RS232, (Mở rộng- Wifi, 
Bluetooth). 

Dập nhiễu:  50, 57, 200, 1000 Ohms 

Năng lượng phát: 100V Low, 400V Max. 

Độ khuếch đại: 110 dB (bước chỉnh –> 6, 1, 0.5, 0.1 dB). 

Tần số : 0.5 –30MHz tại 3dB 

Lọc nhiễu:  1MHz, 2.25MHZ, 4MHz, 5MHz, 10MHz. 

Vận tốc âm: 100 – 15240 m/s đối với thép 

Dải đo: 1mm – 60 000mm trong thép 

Tích hợp  sẵn DAC, JIS-DAC, AWS D1.1; Xây dựng DAC tới 20 điểm. 

Chế độ lưu đỉnh xung, đông cứng màn hình. 

Bảo hành: 2 năm. 

 


