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Ultrasonic Flaw Detector FD301 

 FD301دستگاه عیب یاب التراسونیک 
 

 

 

  اطالعات دستگاه :

  آسان  gain+ کالیبراسیون و تنظیم 

 6dB DACو   DAC ،B Scan+ داراي امکان رسم نموار 

  + کارایی سریع و کمترین نویز در حین کار

 )IP65+ داراي مقاومت در مقابل گرد و خاك و فضاي صنعتی (

  + صفحه نمایش شفاف در نور خورشید

 RS232+ داراي قابلیت اتصال به رایانه از طریق کابل 

 



HUATEC GROUP 
 

2 | P a g e  
 

 

  ویژگی ها:

  نمایش اتوماتیک مکان عیب ( عمق، طول، فاصله، آمپدانس، دسیبل، فی)

  کالیبره آسان نقطه صفر، زاویه، لبه پیک و سرعت صوت

  برگشتی با امکان ویرایش نمودار هابه منظور تحلیل امواج  AVGو  DACایجاد نمودار هاي 

  پروفایل، با معیار هاي منحصر به فرد و عدم نیاز به کالیبراسیون در هر بار 100امکان ایجاد 

  مقادیر ضخامت سنجی 30000و  A Scanنمودار  300حافظه براي 

  امکار فریز کردن پیک و ثبت آن در حافظه دستگاه

 B Scanداراي قابلیت 

  رایانه و نرافزار اختصاصیقابل اتصال به 

  داراي باتري یون لیتیوم با زمان کارکرد مناسب



HUATEC GROUP 
 

3 | P a g e  
 

  

  توابع کمکی در حین عیب یابی:

  فریز کردن صفحه

 Kزاویه و مقادیر 

  قفل کردن پارامتر هاي سیستم جهت عدم دستکاري

  محافظ  صفحه نمایش جهت حفظ باتري

  تقویم و ساعت دیجیتال

  داراي دو گیت و آالرم هشدار

 DACري آالرم هشدار در نمودار دا
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  :مشخصات فنی

Title Parameter Title Parameter 

Measuring Range(mm) 2.5 ～  10000 Measurement Mode Single, Dual, Thru 

Vertical Linearity Error ≤3% Reject 0~80% 

Horizontal Linearity 
Error 

≤0.1% Pulse Displacement(μs) -20 ～  +3400 

Sensitivity Leavings ≥62dB Zero(μs) 0.0 ～  99.99 

Dynamic range ≥34dB Port Type BNC 

Resolving Power ≥36dB Operating 
Temperature  (℃) 

-20～50 

Frequency 
Range(MHz) 

0.5 ～  20 H×W×D(mm) 210×156×40 

Gain(dB) 0 ～  110 Weight(kg) 1.0 

Material Velocity(m/s) 1000 ～  13000     

  
  

  محتویات استاندارد بسته بندي

 FD301دستگاه عیب یاب دیجیتال 

  م.م. 20قطر  -مگاهرتز 2پراب نرمال 

  درجه 60 –مگاه هرتز  2پراب زاویه اي 

  آمپر 5/1ولت/ 9آداپتور برق 

  کابل اتصال دستگاه به پراب

  کابل اتصال به رایانه

  دفترچه راهنما

 کیف محافظ

 


